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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003658-84.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s) do reclamante: 

MAURO PAULO GALERA MARI EXECUTADO: OSMAR GOULART e outros 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Caso haja pedido 

da parte exequente neste sentido, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o 

exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da 

(s) averbação (ções), no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015, art. 828, § 

1º). 3) CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 3.1) A 

parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, 

CPC/2015). 3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

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

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

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

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

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

comprovar imediatamente o depósito inicial de 30% (trinta por cento), 

acrescido de custas e honorários de advogado, mas, também continuar a 

depositar as parcelas vincendas, independentemente da apreciação 

judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, CPC/2015). 3.3) Se a parte executada 

fizer o requerimento da opção de que trata o item “3.2”, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca de tal pleito, após o 

que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, 

§ 1º, do CPC/2015. 4) Não efetuado o pagamento no prazo de que trata o 

item “3”, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens dos (as) devedores 

(as) indicado pelo exequente na inicial no item “4” da petição inicial, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora (art. 829, § 1º, do CPC), 6) FIXO os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, 

caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento 

no prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 7) Se necessário 

for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, 

§ 2º, do CPC/2015. 8) Atente-se a Secretaria da Vara para que as 

publicações via DJE sejam feitas em nome do advogado Mauro Paulo 

Galera Mari – OAB/MT 3.056, conforme requerido na inicial no item “09”, da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003658-84.2018.8.11.0007
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Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

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

Advogado, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003670-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON CARLOS FOCAS LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003670-98.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ROSEMAR TADEU PERUZATTO Advogado(s) do reclamante: 

LUIZ PIRES ROCHA RÉU: EWERTON CARLOS FOCAS LEITE Vistos. 

Trata-se de ação monitória ajuizada por Rosemar Tadeu Peruzatto em face 

de Ewerton Carlos Foca Leite, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

ser credora do requerido no valor de R$ 14.623,31 (quatorze mil 

seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), representada pela 

cártula acostada nos autos. No curso da ação, o Juízo da 4ª Vara de 

Sinop-MT acolheu a preliminar de incompetência do juízo, determinando a 

remessa do processo para a Comarca de Alta Floresta para o seu regular 

tramite, haja vista o requerido residir nesta urbe, consoante se vê na 

decisão proferida aos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Fundada em direito pessoal, a ação monitória se 

processa no domicílio do devedor, dou prosseguimento ao feito, 

considerando a informação de que o requerido reside em Alta Floresta-MT, 

conforme se vê na peça inicial. Assim, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003782-67.2018.8.11.0007. AUTOR(A): PEDRO 

BORGES DA ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

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

requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela 

de urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

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

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 
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indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003795-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003795-66.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSILENE GOMES DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

DIONE CARMO RAMOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

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

para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de perícia 

m é d i c a .  I n  c a s u ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  C i r c u l a r  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial na pessoa do (a) 

Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

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

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

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 
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Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003383-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade das Contestações 

sob Id 16012940 (Estado de Mato Grosso) e 16308585 (Município de Alta 

Floresta); II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do Art. 350 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, informando ainda quanto ao efetivo 

cumprimento da Tutela de Urgência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002250-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI DIAS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DIAS AMORIM PIRES DA SILVA (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se sobre 

o Estudo Social de Id 16331709, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123887 Nr: 1777-94.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilonir Eleandro Lutz

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do desarquivamento 

dos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5960 Nr: 1069-69.2000.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONATO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Aparecido Bispo de Souza em face de Nonato Pereira da Silva, ambos 

qualificados nos autos.

O feito encontra-se arquivado provisoriamente desde 06 de março de 

2006, ou seja, há mais de 12 (doze) anos, desde a decisão que 

determinou o arquivamento provisório do processo.

Intimada a parte exequente por AR para se manifestar quanto à ocorrência 

de eventual prescrição intercorrente, a correspondência foi devolvida 

pelos correios com a menção “desconhecido”. Intimada por DJE, restou 

certificado às fls. 57 que a exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Da análise do presente caderno processual resta demonstrado que 

nenhuma providência fora tomada pela parte exequente no objetivo de 

conferir ao vertente feito o necessário impulso desde a decisão que 

deferiu o pedido de arquivamento provisório dos autos em 24 de janeiro de 

2006 (fls. 52), estando o processo paralisado há mais de 12 (doze) anos, 

motivo pelo qual se mostra de todo razoável o reconhecimento e a 

decretação da prescrição intercorrente.

Importante consignar que, a parte autora foi intimada por AR para se 

manifestar quanto à ocorrência de eventual prescrição intercorrente, 

entretanto, a correspondência foi devolvida pelos correios com a menção 

“desconhecido”. Intimada via DJe – edição n. 10211, quedou-se inerte 

(certidão de fls. 57).

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

DECRETO a prescrição intercorrente, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, 

com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, e 924, V, 

ambos do CPC/15.

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15) e sem condenação em 

honorários advocatícios.

 Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as 
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baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141689 Nr: 3891-69.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Klass Siqueira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110881 Nr: 6473-47.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ribeiro S/A Comércio de Pneus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto Rodrigues - 

OAB:20906/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Ribeiro 

S/A Comércio de Pneus contra Oliveira Carijo & Cia Ltda - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou pela realização de 

pesquisa via Sistema Infojud (fl. 132).

O pedido foi indeferido às fls. 134 oportunidade na qual foi determinado 

que a parte exequente se pronunciasse quanto ao prosseguimento do 

feito.

O exequente se manifestou às fls. 136, reiterando o pedido outrora 

indeferido.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Compulsando os autos verifico que não há notícias de existência de bens 

em nome da parte executada, sendo um dos subterfúgios da parte 

exequente pleitear a pesquisa via sistemas disponibilizados ao juiz.

Destarte, todas as tentativas foram infrutíferas, consoante extrato de 

Bacenjud de fls. 68/70, além de que os veículos encontrados via Renajud 

tiveram ações de busca e apreensão, logo, não pertencem a parte 

executada.

Deste modo, vejo que o pedido reiterado não é cabível, já que não há 

nenhuma informação contundente de que seria produtivo, assim, nos 

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

arquivamento provisório do feito.

Passado o prazo do arquivamento provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, iniciando a partir deste momento o prazo referente à 

prescrição intercorrente.

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente por meio de seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pronunciar acerca de eventuais causas interruptivas do prazo 

prescricional.

PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações necessárias junto ao 

Sistema Apolo para a contagem do prazo, certificando-se de tudo aquilo 

que for necessário.

INTIME-SE a exequente desta decisão.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 5004-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando Soares da Cunha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de complementação do Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada por Hildebrando Soares da Cunha contra a Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 246/249 houve sentença de mérito, julgando os pedidos iniciais 

parcialmente procedentes e condenando a requerida ao pagamento 

complementar da verba indenizatória.

A parte requerida às fls. 250/251 informou depósito voluntário da quantia 

que entendia devida, o complementando às fls. 256/257.

À fl. 262 a parte requerente informou concordar com os cálculos, 

requerendo a expedição dos competentes alvarás para a liberação do 

montante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo o requerido depositado voluntariamente o valor da condenação e 

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

alcançou o seu objetivo.

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

artigo 526, § 3°, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a obrigação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houverem. Sem condenação em honorários nesta fase 

processual.

 EXPEÇA-SE o competente alvará para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, na conta indicada à fl. 262.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96594 Nr: 5057-15.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Santana da Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Francisca Santana da 

Silva contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Juntaram-se os alvarás de levantamento dos valores depositados (fls. 

115/118).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

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

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

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 7661 Nr: 123-68.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Estrela da Borracha Comercial Ltda, Geraldo João da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Silva & Cia Ltda, Marcos Cândido da Silva, 

Roberto Cesar Gracino

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

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

andamento efetivo ao feito, sob pena do arquivamento provisório dos 

autos, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137392 Nr: 1597-44.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Nascimento de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susan Erika Yano da Silva Mocelin, Clinica de 

Olhos Yano Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Lopes Nunes - 

OAB:20.834 OAB/MT

 Determino a produção de prova pericial.Considerando que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita e que inexiste médico perito do juízo, 

nomeio, independentemente de compromisso, o oftalmologista, Dr. Leandro 

Belucio – que poderá ser encontrado na Master Clínica, para efetuar 

perícia médica na parte autora, independentemente de compromisso, com 

base no artigo 465, inciso I, do CPC/15.Intimem-se as partes para que, no 

prazo legal, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, nos 

termos do artigo 465, § 1°, incisos I e II do CPC.Com os quesitos (ou 

escoado o prazo), INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor de seus 

honorários e atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do perito, 

a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no caso 

previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação 

profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo 

em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no 

processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado. Tendo em vista que a produção de prova pericial é um pedido da 

parte autora, que é usuária das benesses da gratuidade da Justiça, 

consigno que os honorários irão seguir a disposição do § 3º do art. 95, já 

que os honorários periciais serão arcados pelo Estado. Vindo aos autos a 

proposta de honorários do Sr. Perito, na forma do § 3º do art. 465 do 

CPC/2015, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do art. 95, § 3º, do 

CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 2740-15.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derci Vieira de Oliveira

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

manifestar quanto aos extratos juntados aos autos.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127633 Nr: 3890-21.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Gomes Pinheiro

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

DPVAT S/A

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

OAB:20251/O/MT

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

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

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

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

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 164/166 em sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda que ocorreu um erro material.

Deste modo, para corrigir o erro estampado na sentença retro, retifico o 

parágrafo:

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

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado Tauan Tiago Miranda 

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

seguintes termos:” sic. fl. 166.

 Para agora constar esta redação:

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

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado Denilson Gomes 

Pinheiro e CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A., nos seguintes termos:”

No mais, cumpra-se a sentença r.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 12470 Nr: 1109-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Kozo Okubo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Sousa Pinto

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pela penhora e 

averbação dos imóveis indicados às fls. 296/300, de propriedade da parte 

executada.

1) DEFIRO o requerimento de fls. 475, motivo pelo qual, determino que 

EXPEÇA-SE o competente mandado para realizar a penhora dos bens 

citados no preambulo desta decisão, observando o que dispõe o art. 838 

do CPC/15.

1.1) Independente da expedição do mandado, INTIME-SE a parte 

exequente para atualizar o valor do crédito.

2) Sem prejuízo ao cumprimento das deliberações acima, e a fim de se 

evitar futura arguição de nulidade processual, INTIME-SE a parte 

executada (art. 841 do CPC/15), bem como eventual cônjuge, para que, se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7529 Nr: 2798-91.2004.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Orneles da Silva, Antonia Maria da Silva

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 
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OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Claudio 

Araújo da Silva contra Paulo Orneles da Silva e Antonia Maria da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Após tentativas inexistosas de pesquisas pelos sistemas Bacenjud e 

Renajud a parte exequente se manifestou às fls. 183/185 e em caso de 

entendimento diverso, que o processo fosse arquivado.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista que as pesquisas ora requeridas em outras oportunidades 

foram infrutíferas e não havendo qualquer motivo que configure uma 

mudança na condição financeira/econômica da parte executada, INDEFIRO 

os pedidos relacionados à buscas via sistemas.

Via de consequência, já que não há até o momento conhecimento de bens 

certos e determinados passíveis de penhora em nome da parte executada, 

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

arquivamento provisório do feito.

Passado o prazo do arquivamento provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, iniciando a partir deste momento o prazo referente à 

prescrição intercorrente.

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente por meio de seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pronunciar acerca de eventuais causas interruptivas do prazo 

prescricional.

PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações necessárias junto ao 

Sistema Apolo para a contagem do prazo, certificando-se de tudo aquilo 

que for necessário.

INTIME-SE a exequente desta decisão.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59777 Nr: 4359-14.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Comércio de Jóias Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia de Oliveira, Pedro Henrique Surian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16271, Flávio Gill Ferreira Machado - OAB:MT 10725, 

Sherlock Holmes da Silva - OAB:4237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Usina Comércio de Joias LTDA 

contra Lidia de Oliveira e Pedro Henrique Surian, ambos qualificados.

O feito foi impulsionado para a intimação da parte exequente, para dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção da demanda (fls. 146).

À fl. 150 foi aportada certidão de decurso de prazo de manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos presentes autos, fica visível, portanto, que houve abandono 

da causa pela parte, tendo em vista que não pretende mais promover os 

atos da demanda.

Ademais, há determinação para que a parte autora dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme os termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º do Código de Processo Civil de 15:

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

(...)

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

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

(...)

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

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

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

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil de 2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais remanescentes, se houverem. Sem condenação em 

honorários.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71279 Nr: 4250-29.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J H Pedrette Comercio e Representações ME, 

JOAQUIM HENRIQUE PEDRETTE, Sonia Aparecida Pedrette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Bradesco 

S/A, em face de J H Pedrette e Representações Me, Joaquim Henrique 

Pedrette e Sonia Aparecida Pedrette, todos já qualificados.

A parte exequente pugnou pela extinção da demanda ante a satisfação do 

crédito exequendo, diante do acordo realizado pelas partes (fls. 135/136).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

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

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

obrigação.

 Sem condenação em honorários e custas.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114843 Nr: 3256-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Soares, Vilson Manoel Santana, 

Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor 

Cardoso, Acir Batista, Gilberto Marchiori Corte, IVANETE BIAZOTO CORTI

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação por quantia certa proposta por Banco do brasil contra 

João Luiz Soares e outros , todos qualificados nos autos.

O feito foi impulsionado para a intimação da parte exequente, para dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção da demanda (fls. 68).

À fl. 72 foi aportada certidão de decurso de prazo de manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos presentes autos, fica visível, portanto, que houve abandono 

da causa pela parte, tendo em vista que não pretende mais promover os 

atos da demanda.

Ademais, há determinação para que a parte autora dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme os termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º do Código de Processo Civil de 15:

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

(...)

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

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

(...)

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

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

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

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil de 2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais remanescentes, se houverem. Sem condenação em 

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

observadas as formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102774 Nr: 4384-85.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino & Zanco Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:12644/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Nacional 

contra Paulino e Zanco Ltda- Epp, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante ao 

pagamento do débito (fls. 124/125).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

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

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito objurgado.

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

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

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida, com fulcro no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104714 Nr: 6569-96.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinair de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Campos Rodrigues, Lenice Rodrigues 

Muta, Leonice Rodrigues Preza, Lucenir Rodrigues Nowak, Suely Campos 

Rodrigues Conde, Suilene Campos Rodrigues Vianna, Renato Antonio 

Astolpho, Filemon Brito Rodrigues Junior, Débora Lucia Mendonça 

Rodrigues, Elaine Campos Rodrigues, Marcelo Mendonça Rodrigues, 

Timóteo Batista Brito Rodrigues, Luciana Mendonça Rodrigues Jacques, 

Luciene Mendonça Rodrigues, Simone Daniele Melo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113

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

OAB:17.811-0 MT, GUILHERME BARBOSA DELMONDES DE MORAES - 

OAB:23374, JULIO CESAR MARQUES - OAB:11748

 Vistos....compulsando os autos constata-se duas questões que merecem 

serem vistas antecipadamente à decisão saneadora ou julgamento 

antecipado de mérito, sendo estas a desídia dos requeridos Débora Lucia 

Mendonça Rodrigues, Marcelo Mendonça Rodrigues, Timóteo Batista Brito 

Rodrigues, Luciana Mendonça Rodrigues Jacques, Renato Antonio 

Astolpho e Simone Daniele Melo Rodrigues e a hipotética necessidade de 

citar os cônjuges dos herdeiros requeridos.Quanto aos requeridos 

silentes, não restam dúvidas que a medida escorreita e decretar-lhes a 

revelia, haja vista que à fl. 178 foi certificada sua inércia.De outra banda, 

verifico que a não citação dos cônjuges dos requeridos pode gerar 

nulidade, inclusive, ensejando uma futura nulidade absoluta, consoante 

entendimento que transcrevo...Aliás, os requeridos levantaram o ponto, 

porém pouca informação trouxe acerca do alegado, não conseguindo 

provar um eventual prejuízo pela não citação dos respectivos 

cônjuges.Destarte, a obtenção desta informação acaba por ser 

extremamente onerosa para a parte autora, por isto, em observância ao 

princípio da cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/15), considero 

que a parte requerida indique seu regime matrimonial.Posto isto:1) 

DECRETO a revelia dos requeridos Débora Lucia Mendonça Rodrigues, 

Marcelo Mendonça Rodrigues, Timóteo Batista Brito Rodrigues, Luciana 

Mendonça Rodrigues Jacques, Renato Antonio Astolpho e Simone Daniele 

Melo Rodrigues.2) Determino a intimação da parte requerida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos através de documentos 

(exe. Cópia de certidão de casamento) que a não citação dos cônjuges 

dos requeridos pode ensejar em prejuízos à parte, sob pena de rejeição 

da prejudicial de mérito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 622-90.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dernei Olindo Del Moro - Espólio, Paula Del Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Espólio de Olindo Del Moro e 

Paula Del Moro em face de HSBC Seguros Brasil S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Foi proferida sentença de mérito às fls. 210/213.

Às fls. 214/215 as partes informaram que se autocompuseram.

É o relatório do necessário.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não obstante ao feito ter sido sentenciado, as partes resolveram por 

transigir, sendo que não há nenhum óbice ou empecilho para a 

homologação do presente acordo celebrado entre as partes.

Assim, considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial celebrado entre as partes e juntado às fls. 214/215, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

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

são disponíveis.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

CONDENO ao HSBC Seguros Brasil S/A ao pagamento das despesas 

judiciais (art. 90 do CPC/15). Honorários advocatícios na forma pactuada.

Ante a renúncia ao prazo recursal, ao arquivo, com as baixas e cautelas 

de praxe, observando o que dispõe a CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64719 Nr: 4218-58.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERIANO FRANCISCO DA SILVA

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante à informação da morte de Severino Francisco da Silva, não 

está acostado aos autos o documento capaz de comprovar o fato, que no 

caso seria a cópia de certidão de óbito do mesmo.

Assim, INTIME-SE o patrono da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar cópia da certidão de óbito do autor.

Consequentemente, postergo à análise dos demais pedidos feitos pelo 

patrono.

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66280 Nr: 5830-31.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Palmira Lima de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Palmira Lima de Freitas 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Juntou-se extrato de depósito aos autos (fls. 137/138).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

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

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

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE o competente alvará para a liberação das quantias 

depositadas, em conta a ser indicada pela parte exequente, que deverá 

ser expedido independentemente de novo despacho.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 58489 Nr: 3086-97.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei das Dores Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT, Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:MT/10100, Hellen Christina Celestina dos Santos - 

OAB:12167/MT, Jose Lidio Alves dos Santos - OAB:20853-A, Nelson 

Paschoalotto - OAB:MT 8530-A, Nestor Mayer - OAB:7618/MT, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão 

convertida em depósito, proposta por Banco Panamericano S/A em face 

de Vanderlei das Dores Araújo, ambos já qualificados.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Às fls. 163, a parte autora peticionou pugnando pela desistência da lide, 

com sua ulterior extinção sem resolução do mérito.

A Defensoria Pública manifestou-se às fls. 164 verso, concordando com o 

pedido de desistência.

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, verifico que já houve a intimação da parte requerida 

para se manifestar acerca do pleito de desistência de fls. 163, a qual se 

manifestou em concordância, por não implicar em prejuízo à parte.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15).

Sem condenação em horários advocatícios.

DEFIRO o pedido da parte exequente para determinar que as intimações 

ulteriores sejam remetidas para a Rua Olímpio de Macedo, nº 3-40, Vila 

Universitária, Bauru-SP, e as publicações em nome dos patronos, Roberta 

Beatriz do Nascimento OAB/MT 20732/A e José Lídio Alves dos Santos 

OAB/MT 20853/A. Portanto, providencie a Secretaria do Juízo a anotação 

dos nomes dos patronos acima indicados na capa dos autos.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto/restrição, se houver, com 

as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114075 Nr: 2534-25.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Paganotti

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Edison Paganotti 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Juntaram-se os alvarás de levantamento dos valores depositados (fls. 

140/143).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

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

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

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120136 Nr: 7594-76.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Julião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Ronaldo Julião, Jefferson Luiz 

Cabobianco Julião, Neiva Aparecida Capobianco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do 

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

para apreciação dos recursos interpostos, com as homenagens deste 

Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65947 Nr: 5571-36.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina Jacinta Pereira

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

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

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Josina Jacinta Pereira, 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos já 

qualificados.

A parte exequente pugnou pela extinção da demanda ante a satisfação do 

crédito exequendo (fls. 224).

O INSS manifestou-se em acordo com o pedido da parte autora.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o sucinto relatório. Decido.

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

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

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

obrigação.

 Sem condenação em honorários e custas.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90524 Nr: 4881-70.2010.811.0007

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeseik Laminados da Amazônia Ltda - ME, 

Compensados Madeseik Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por João Seigi 

Enokawa e Luis Seigi Enokawa, ambos qualificados nos autos.

Analisando o processo, bem como a ação apensa – autos n. 

5187-05.2011.811.0007 (código 96714), denoto que as recuperações 

judiciais em curso envolvem o mesmo grupo econômico – Grupo Enokawa, 

o que caracteriza possível litispendência.

Sobre o instituto da litispendência o § 3º do artigo 337 dispõe que “há 

litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Assim, antes de dar prosseguimento ao feito, com fundamento no artigo 

10 do CPC/15, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestarem quanto eventual ocorrência da litispendência, requerendo 

o que entender de direito.

Após decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

Consigne-se que o (a) presente despacho/decisão observa o disposto no 

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

determinação.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96714 Nr: 5187-05.2011.811.0007

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seiki Enokawa, Luiz Seigi Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por João Seigi 

Enokawa e Luis Seigi Enokawa, ambos qualificados nos autos.

Analisando o processo, bem como a ação apensa – autos n. 

4881-70.2010.811.0007 (código 90524), denoto que as recuperações 

judiciais em curso envolvem o mesmo grupo econômico – Grupo Enokawa, 

o que caracteriza possível litispendência.

Sobre o instituto da litispendência o § 3º do artigo 337 dispõe que “há 

litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Assim, antes de dar prosseguimento ao feito, com fundamento no artigo 

10 do CPC/15, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestarem quanto eventual ocorrência da litispendência, requerendo 

o que entender de direito.

Após decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

Consigne-se que o (a) presente despacho/decisão observa o disposto no 

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

determinação.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61112 Nr: 730-95.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Borges

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

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a manifestação da parte exequente, determino novamente 

sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar 

adequadamente em nova planilha todos os requisitos dispostos no art. 524 

do CPC/15.

Após a juntada da planilha, independente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que 

entender de direito.

Certifique-se no que for necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128541 Nr: 4365-74.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Alves dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De início, cumpre registrar que, o artigo 1.022, do CPC/2015, dispõe que 

os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial 

nas seguintes hipóteses, “in verbis”: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o”. Pois bem. Reexaminado a sentença, 

verifico inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser 

sanado, isso porque analisando detidamente os autos, vejo que está claro 

que a data para o início do pagamento é de 03/08/2015, não havendo 

necessidade de ser esclarecido, por não haver qualquer obscuridade, 

omissão ou até mesmo contradição, pois, consoante se extrai da sentença 

a fundamentação foi clara ao consignar que o termo inicial para o 

recebimento do auxílio seria da data da propositura da demanda. Assim, 

vê-se claramente a inadequação do procedimento, uma vez que a 

irresignação não se aponta legítima. Ante o exposto: 1) REJEITO “in 

tontum”, os embargos declaratórios apresentados pela embargante por 

não haver nenhuma omissão na sentença proferida nos autos, 

mantendo-a inalterada. Ciência às partes. Cumpra-se a sentença r. até 

seu efetivo arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109041 Nr: 4511-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Monthaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR
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 1. A r. decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo nos autos do 

REsp nº 1.438.263/SP ordenou o sobrestamento de todo e qualquer 

processo onde se discuta a legitimidade do poupador não associado ao 

IDEC para pleitear o cumprimento individual de sentença proferida em ação 

civil pública ajuizada por aquele órgão de representação coletiva, 

independentemente de onde tenha tramitado o feito e quais suas 

particularidades; para que seja devida a suspensão da tramitação, basta 

que, no processo de cumprimento individual da sentença, tenha surgido 

arguição de ilegitimidade ativa e que esta não tenha sido solucionada pelo 

julgador, sendo irrelevante, segundo a própria decisão de afetação da 

temática, a existência de precedente do próprio STJ sob o rito especial do 

art. 543-C do CPC/1973, já que “a celeuma acerca do tema destacado 

ainda persiste nas instâncias ordinárias, em especial diante do julgamento 

do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC no eg. Supremo Tribunal 

Federal”. 2. “Ainda que os embargos de declaração se destinem ao fim 

prequestionador, é imprescindível que o provimento jurisdicional atacado 

se apresente inquinado pelo vício da omissão, nos termos do art. (1.022 

do CPC/2015)” – TJMT – 4ª Câm. Cível – EDcl 11275/2007 – Rel. DES. 

MÁRCIO VIDAL – j. 26/02/2007, Data da publicação no DJE 07/03/2007. 

(ED 153937/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)”. 

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

apresentados pela embargante por não haver nenhuma omissão na 

decisão proferida nos autos, mantendo-a inalterada. Ciência às partes. 

Cumpra-se a sentença r. até o efetivo arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131603 Nr: 6041-57.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Lino Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Stavarengo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos para 

DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO e reconhecer a existência de 

omissão/contradição na decisão de fls. 213/214, razão pela qual, 

DETERMINO o desentranhamento da emenda a inicial juntada às fls. 

215/219 (art. 336, § 2°, da CNGC-MT).INTIMEM-SE as partes acerca da 

decisão e escoado o prazo para recursos, voltem-me conclusos para a 

análise do mérito da demanda.CONSIGNO que o excesso da execução 

não será analisado.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126771 Nr: 3430-34.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Ortega Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação - MT, 

Estado de Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158102 Nr: 5085-70.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guerra S.A. Implementos Rodoviários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Basseto, Edimundo Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Schmidt Lira - 

OAB:338.877/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 170120 Nr: 4076-39.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Cabrera

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

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

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que até o momento a parte embargante não 

procedeu com o recolhimento das custas e taxas processuais, assim, 

DETERMINO a que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE a inicial para:

1) PROCEDER com o recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 

321, ambos do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos 

comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC/15).

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 4260-73.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal da Amazonia Caça e Pesca Ltda ME, 

Geliane Gomes Moser, Marcos Moser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos 

para DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de erro na 

sentença de fl. 354, razão pela qual, retifico o parágrafo que versa sobre 

os honorários de sucumbência e dou a seguinte redação a ele:“Deixo de 

condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que as partes se compuseram sob tal ponto, contudo, 

verifica-se nos autos o depósito do valor a título de honorários 

convencionado, e considerando que houve pluralidade de advogados em 

relação à parte exequente, levando em conta ainda o trabalho 

desempenhado por cada profissional, rateio o valor destinado aos 

honorários de sucumbência, fixando, portanto, em 50% (cinquenta por 

cento) o devido a cada escritório, sendo estes em relação à banca de 

Renato D. D. Nery, enquanto que a mesma porcentagem será direcionada 

a banca de Renato Chagas Corre da Silva e Cristina Vasconcelos Borges 

Martins”. INTIMEM-SE.Cumpra-se a sentença r. até o efetivo arquivamento 

do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 147976 Nr: 7014-75.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilmara Aparecida Terres Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT

 Vistos.
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Ante a juntada de memorial descritivo do cálculo da dívida, INTIME-SE a 

parte embargada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

entender de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 6220 Nr: 167-24.1997.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armazéns Gerais Rosário Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUZA ASSUNÇÃO, SENHORINHA 

SOARES DE ASSUNÇÃO, João Bonfim Barroso, Susane Imaculada Lodi de 

Miranda, Djair Rabelo de Miranda, Modesto Bonfim Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio dos Santos Leite - 

OAB:3663-MT, Edson Batista Felix Silva - OAB:3667, Jucinei da Silva 

Nunes - OAB:11799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides de Souza Assunção 

- OAB:1.914/RO, Alcides Souza de Assunção - OAB:1914/RO, Alipio 

Carlos Porto Leite - OAB:3400, Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, Fabíola Castilho Soffner - OAB:8.638MT, Iria Maria 

Davanse Pieroni - OAB:7097/MT, Katiuscia dos Santos Lino - 

OAB:MT/8949, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062, Sérgio Henrique K. 

Kobayashi - OAB:MT 6.180

 Vistos.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito.

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

conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59581 Nr: 4162-59.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Carlinda -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ribeiro de Souza

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

Carlinda/MT - OAB:

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

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

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, 

julgando extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.Sem Custas processuais. 

(Artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96).CONDENO o requerente ao 

pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, 

do CPC/15.Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 

496, § 3º, inciso III, do CPC/15.Transitada em julgada a sentença, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo, observando as formalidades da CNGC-MT.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113406 Nr: 1940-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado às fls. 

103/104, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente decisão, uma vez que são elas maiores, capazes e os direitos 

em questão são disponíveis.(...). Com base no princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido (R$ 2.517,90), conforme disposição dos artigos 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/15, todavia, havendo pluralidade de advogados, fixo em 

50% (cinquenta por cento) em favor de Renato D. D. Nery, por sua 

participação no feito, enquanto que, 50% (cinquenta por cento), ficará em 

favor dos causídicos Renato Chagas Correa da Silva e Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins. Em relação ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC/15, dispenso o 

executado de pagar as custas processuais remanescentes.Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.Após o trânsito 

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

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 147654 Nr: 6898-69.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pedro Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:17891, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Não obstante a impugnação oferecida pela Fazenda do Estado de Mato 

Grosso que requer a rejeição liminar dos embargos à execução, há que se 

esclarecer que a jurisprudência do STJ vem a admitir a possibilidade de 

receber a demanda mesmo sem existir a garantia integral da ação 

principal.

 Destarte, nos autos de Código Apolo n° 101757 (apenso) o embargante 

ofereceu bem a garantia, contudo, foi recusado pela exequente, ora 

embargada, razão pela qual resta prejudicada a questão concernente a 

rejeição dos embargos à execução pela falta de garantia a ação, por 

supostamente a parte embargante não ter se eximido da obrigação 

constante no art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80.

 Não obstante, entendo como razoável conceder a embargante prazo para 

“reforçar” a garantia da execução fiscal, para somente após decidir no 

tocante à preliminar suscitada pela embargada.

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

REFORÇAR a garantia à execução, sob pena de rejeição dos embargos.

 Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a embargada para se pronunciar quanto ao reforço da garantia.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70030 Nr: 3003-13.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Antonia Lopes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 136/137, tendo em vista que a procuração 

outorgada pela parte exequente confere poderes ao advogado constituído 

para o levantamento de valores (fls. 16).

Assim, expeça-se o alvará judicial para o levantamento dos valores, na 

forma requerida às fls. 136/137, devendo o montante ser transferido para 

a conta bancária indicada.

Intime-se pessoalmente a exequente, dando ciência quanto à expedição 

do alvará judicial para o levantamento da quantia principal em nome do 

advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001928-38.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) 

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

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1001928-38.2018.8.11.0007 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Regulamentação de Visitas]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: VANIA ALVES DE 

MIRANDA Endereço: Rua João Paulo II, Antiga LN-04, Bom Jesus, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: ROBSON 

BARBOSA DE SOUZA Endereço: Estrada Vicinal, Sítio Santa Rita, Zona 

Rural - Comunidade Central, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação para regulamentação de visitas da 

menor T.A.D.S., tendo em vista o descumprimento de acordo outrora 

realizado no CEJUSC. DECISÃO: Vistos. DEFIRO o pedido de citação do 

requerido por edital (id 15341278), assim, deixo, por ora, de designar 

audiência de conciliação e DETERMINO a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias para, no prazo de 15 (quinze), oferecer 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecer, 

desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Fluído “in albis” o prazo 

da citação por edital, o qual deverá ser certificado nos autos, desde já, em 

observância ao artigo 72, II, do CPC, fica nomeada a Defensoria Pública 

como curadora especial da parte requerida, devendo a referida instituição 

ser intimada pessoalmente para apresentar manifestação (observando-se 

que deverá ser Defensor diverso do subscritor da inicial), no prazo legal, 

se for o caso. Sobrevindo manifestação da Defensoria Pública, INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito, certificando a Secretaria da Vara o necessário. Após, 

vistas dos autos ao Ministério Público para parecer, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA, digitei. 

ALTA FLORESTA/MT, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003815-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ZITO NUNES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003815-57.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZITO NUNES FERRAZ, LICERIO RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: SANDRA REGINA DA SILVA Vistos. INTIME-SE a requerente 

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

tanto, juntar aos autos comprovante de endereço do autor Zito Nunes 

Ferraz, indicar o endereço, com a juntada dos respectivos comprovantes, 

dos adolescentes Vitor Aparecido da Silva Ferraz e Agda Karolliny da 

Silva Ferraz, bem como realizar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais ou comprovação de eventual hipossuficiência, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 5 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003956-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA RIBEIRO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003956-76.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

KEILA RIBEIRO MORAES Vistos. Navegando pelos autos, verifico que a 

parte autora não recolheu as custas processuais e taxa judiciária. Dessa 

forma, DETERMINO à Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o 

depósito das custas processuais e taxa judiciária, juntando aos autos o 

devido comprovante de depósito, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 5 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003950-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003950-69.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICENTE PAULO GOMES Vistos. Navegando pelos autos, 

verifico que a parte autora não recolheu as custas processuais e taxa 

judiciária, verifico ainda, que já houve o decurso do prazo de 60 minutos, 

estabelecido pelo artigo 2°, § 2° do provimento n° 22/2016 da CGJ. Dessa 

forma, DETERMINO à Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o 

depósito das custas processuais e taxa judiciária, juntando aos autos o 

devido comprovante de depósito, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 5 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 3630-51.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José dos Santos Vieira

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora sobre a mensagem ao expedir a RPV no sistema PrecWEb: " O 

beneficiário JOSE DOS SANTOS VIEIRA está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil", não sendo possível a expedição do 

documento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003946-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003946-32.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

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

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

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

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

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

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

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

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

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

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

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

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 5 

de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000790-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARA DE CARLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES SOUZA DA PURIFICACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CERQUEIRA SOUZA OAB - BA35397 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000790-36.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: NARA DE CARLI REQUERIDO: MOISES SOUZA DA 

PURIFICACAO Vistos. Trata-se de ação de divórcio ajuizada por Nara de 
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Carli Souza da Purificação em face de Moises Souza da Purificação. 

Consta na exordial que o ex-casal está separado de fato há cerca de 4 

(quatro) meses, sendo impossível qualquer reconciliação, e que durante o 

relacionamento não foram gerados filhos, adquiridos bens ou contraídas 

dívidas. Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

designou-se audiência de conciliação. Citado, o requerido apresentou a 

manifestação sob ID 15880584, na qual reconheceu o pedido da autora e 

pediu a decretação do divórcio do casal, assim como requereu a dispensa 

da audiência e efetuou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos e verificando, em especial, a manifestação sob ID 15880584, 

resta claro que a parte requerida reconheceu a pretensão da autora. Não 

obstante, em razão da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 

66/2010, que modificou a redação do parágrafo 6° do artigo 226 da 

Constituição Federal, é certo que o divórcio é a medida adequada à 

dissolução do casamento. Ante o exposto, sem delongas, com lastro no 

art. 487, III, “a”, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido autoral e 

DECRETO o divórcio de Nara de Carli Souza da Purificação e Moises 

Souza da Purificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação da sentença à margem do assento de casamento no 

Cartório competente, devendo constar inclusive que a requerida voltará 

usar o nome de solteira, qual seja, NARA DE CARLI, nos termos do item 

8.4.7 da CNGCE, alterado pelo provimento n° 43/2012-CGJ, solicitando a 

remessa ao Juízo de via do documento devidamente registrada. Custas 

abarcadas pela gratuidade conferida a ambas as partes, ao requerido 

neste ato, as quais ficarão com exigibilidade suspensa conforme disposto 

no §3º, do art. 98, do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, nos 

termos do art. 90, do CPC, por entender incabível a fixação destes em 

favor da Defensoria Pública, consoante vasto entendimento 

jurisprudencial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 5 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.79 EXPEÇA-SE conforme pugnado, consignando o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento.

CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106366 Nr: 1661-59.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Pernanbucanas

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ed Nogueira de Azevedo 

Junior - OAB:20062-PR

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de acórdão de fls. 124 verso. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente RICARDO DO 

NASCIMENTO e executado, LOJAS PERNAMBUCANAS, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

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

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

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47739 Nr: 7343-39.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Guilherme Trentini Percinoto

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 153 e concedo à parte peticionante o PRAZO 

IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias para que informe o atual endereço do 

autor, a fim de viabilizar a realização do estudo social.

Com o aporte do necessário CUMPRA-SE INTEGRALMENTE decisão de fl. 

152.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13093 Nr: 1637-51.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gorete Biela, Dalva Baraviera Biela, Claudemir Biela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Savio

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

OAB:10865/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada nova busca por 

meio do sistema BACENJUD em conta do executado SÉRGIO SÁVIO , com 

o intuito de encontrar ativos financeiros do executado.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 
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ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 3687-06.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julian Davis de Santa Rosa - 

OAB:6998/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Diante do petitório de fl. 172, SUSPENDO a presente Ação pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.

 Após o decurso do prazo, intime-se a exequente para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64175 Nr: 3551-72.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Leal de Souza

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 89, dos presentes autos.

À fl. 92 a autarquia ré concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 88, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 101.665,02 (cento e um mil com 

seiscentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).

 Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados.

 Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá o 

patrono informar os dados bancários da autora (banco, agência, número 

da conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito judicial.

 Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63729 Nr: 2976-64.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 173, dos presentes autos.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl.175, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 27.483,46 ( vinte e sete mil 

quatrocentos e oitenta e três e quarenta e seis centavos)

Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados.

 Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá o 

patrono informar os dados bancários do autor (banco, agência, número da 

conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito judicial.

 Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125569 Nr: 2715-89.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Timber Group Exportação de Madeiras Ltda, 

Marcos Antonio Rosini, Vilson Siebert

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de citação por edital dos executados via 

Sistema INFOJUD, DETERMINO busca do endereço atualizado do 

executado, mediante emprego do Sistema INFOJUD, vez que restou 

inexitosa a citação daquela pelo Oficial de Justiça (fl. 45).

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço do executado 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.

Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital do executado TIMBER GROUP EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA E MARCOS ANTONIO ROSINI, devendo ser observado 

fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 20 de 701



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60971 Nr: 4903-02.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. de Oliveira Comercial Me

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa e penhora, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em nome 

de J.J DE OLIVEIRA COMERCIAL-ME e seu sócio representante CNPJ 

73.821.522/0001-28.

 Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens do executado passíveis de 

penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111635 Nr: 129-16.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Cabreira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 105/106. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e executado, BANCO DO 

BRASIL S/A.

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

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

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120071 Nr: 7550-57.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedra Azul Transportes Ltda ME, Baubina 

Marques de Oliveira Ribas, Anilton Pereira dos Santos, Vadir de Souza 

Ribas, Deivide Klippel

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados, em caráter 

excepcional, DEFIRO a citação por edital do requerido PEDRA AZUL 

TRANSPORTES LTDS ME E OUTROS, devendo ser observado fielmente o 

disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47417 Nr: 6876-60.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

ACOLHO o pedido de fls.137/139, em razão da carta de adjudicação 

juntada à fl.151.

 Desta feita, SUSPENDO o leilão judicial do bem imóvel indicado à fl.137, 

sendo que deverá ser expedido ofício ao leiloeiro a respeito da 

suspensão, com URGÊNCIA.

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

dias, acerca do petitório de fls. 137/139 c/c docs. de fls.141/183 e 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67440 Nr: 6521-45.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Flávia Silva Ribeiro - 

OAB:OAB-MT 13.240-4

 Vistos. Intime-se a exequente para se manifestar sobre o petitório de fls. 

170/173 c/c cópia de fls. 174/184, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1000519-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MF TRANSPORTES EIRELI - ME 

REQUERIDO: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração interposto por MÔNACO DIESEL CAMINHÕES 

E ÔNIBUS LTDA, alegando omissão havida na sentença de ID nº. 

13692566. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos 

constato que a pretensão da Embargante não merece prosperar. Senão 

vejamos. É cediço geral que os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, 

suprimir omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no 

julgado, consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 

do CPC. In casu, vejo que inexiste qualquer das situações específicas 

estabelecidas na legislação supratranscrita. Narra a Embargante que a 

sentença fora omissa, porquanto ao consignar que a requerida não 

comprovou a alegação de que não recebeu a mercadoria discutida no feito 

obrigou a embargante a fazer prova negativa, o que é vedado no 

ordenamento jurídico. Vale observar que em sede de contestação a 

requerida afirmou: “Por fim, a Reclamante possui culpa exclusiva pelos 

fatos articulados no presente caso, pois a devolução das peças físicas se 

deram em momento superior ao tratado pelas partes, assim como o 

pagamento parcial do boleto ocorreu (no dia 08/01/18) após o vencimento 

do mesmo (que ocorreu no dia 04/01/18), e por seu turno, a Reclamante 

procedeu com a devida baixa do protesto (legítimo)”. Ademais, vale 

observar que a sentença constou expressamente que: “Consigno que a ré 

não cumpriu o ônus probatório que lhe recai, estabelecido pelo artigo 373, 

II, do CPC, sendo certo que apesar de alegar que a autora não enviou 

efetivamente a mercadoria que afirmou ter devolvido, não comprovou sua 

alegação, inclusive, sequer informou quando então teria recebido tal 

produto.” Desse modo, não há que se falar em prova negativa, uma vez 

que a embargante confirmou que recebeu a mercadoria, ainda que de 

forma tardia. Destarte, consigno que a parte não formulou pedido de 

produção de outra prova, não havendo que se falar ainda em 

cerceamento de defesa. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13976564, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICHOLAS DE ANGELIS M. MIGUEL - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003278-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOICE BEZERRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, NICHOLAS DE ANGELIS M. MIGUEL - 

ME Vistos. Considerando a apresentação de novos documentos pela parte 

autora (ID nº. 13602066) visando evitar eventual alegação de 

cerceamento de defesa, intimem-se as requeridas para querendo, 

manifestarem em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010405-33.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIANE FRANCIELE DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010405-33.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

EXECUTADO: ADAIANE FRANCIELE DE MELO Vistos. Ausente o relatório, 

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

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia (ID nº. 14542848), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 15330257). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

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

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

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

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

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

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

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

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

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010407-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ROMERA 28842723134 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0018138A (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 05 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 15h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010407-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ROMERA 28842723134 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0018138A (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 05 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 15h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-83.2018.8.11.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 22 de 701



Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZABETH SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 06 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZABETH SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 06 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZABETH SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 06 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002974-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO ALMEIDA HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 06 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIANA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 22 DE janeiro de 

2019, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003821-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DAIANE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, 

do inteiro teor do “AR”, juntado (ID - 16314494), com a ressalva 

“MUDOU-SE”, bem como para que indique o endereço atualizado do 

Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior designação de 

audiência de tentativa de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003268-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente, do 

inteiro teor da certidão do ID 15944531, bem como para, apresentar 

endereço atualizado da parte Executada no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003279-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSON VIEIRA BATISTA (EXECUTADO)

 

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

certidão do ID 15759939, bem como para, apresentar endereço atualizado 

do Executado no prazo de 15 dias, sob pena de Extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002636-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAM MOTOS OFICINA MULTIMARCAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 
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representante, do inteiro teor da juntada do ID – 16052368, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010642-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADI CRISTINA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DUTRA (EXECUTADO)

 

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

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 16225093, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011054-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRANEMANN ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

 

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

informe o número da conta (corrente ou popança), nº da Agência, Banco 

e número do CPF/CNPJ, do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para posterior transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

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

Certidão do ID 15076370, bem como para, apresentar endereço atualizado 

da parte Executada no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-20.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME (REQUERIDO)

ROGÉRIO CARVALHO RODRIGUES (REQUERIDO)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA DE CARLI OAB - MT0009469A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA ANTONIA LONGHINI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-20.2014.8.11.0007 REQUERENTE: NARA DE CARLI REQUERIDO: 

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR, ROGÉRIO CARVALHO RODRIGUES, 

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação 

tão somente em relação ao requerido ROGERIO CARVALHO RODRIGUES, 

consoante se verifica do petitório de ID nº. 16066087, o que independe da 

anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO apenas em relação ao requerido ROGERIO CARVALHO 

RODRIGUES, com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Quanto aos demais requeridos, analisando detidamente o 

feito verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a 

conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da 

ação, mormente no que atine às circunstâncias em que ocorreu o acidente 

de trânsito objeto da lide. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2018 às 15h00min, a ser realizada no 

gabinete da 3ª Vara desta Comarca. As testemunhas, até o máximo de 

três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

22 de outubro de 2018. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-20.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME (REQUERIDO)

ROGÉRIO CARVALHO RODRIGUES (REQUERIDO)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA DE CARLI OAB - MT0009469A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA ANTONIA LONGHINI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-20.2014.8.11.0007 REQUERENTE: NARA DE CARLI REQUERIDO: 

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR, ROGÉRIO CARVALHO RODRIGUES, 

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação 

tão somente em relação ao requerido ROGERIO CARVALHO RODRIGUES, 

consoante se verifica do petitório de ID nº. 16066087, o que independe da 

anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO apenas em relação ao requerido ROGERIO CARVALHO 

RODRIGUES, com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Quanto aos demais requeridos, analisando detidamente o 

feito verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a 

conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da 

ação, mormente no que atine às circunstâncias em que ocorreu o acidente 

de trânsito objeto da lide. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2018 às 15h00min, a ser realizada no 

gabinete da 3ª Vara desta Comarca. As testemunhas, até o máximo de 

três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da 
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Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

22 de outubro de 2018. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003548-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003548-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA - EPP Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. A parte autora, devidamente intimada conforme 

determinação de ID n.º 15838135, não apresentou comprovante de 

endereço em seu nome (certidão de ID nº 16065827). Somente quando 

comprovado o domicílio do autor é que se pode ter o devido conhecimento 

a respeito, e, por consequência, do juízo competente, pelo que se torna 

imprescindível aquela providência probatória quanto ao endereço, já por 

ocasião do ajuizamento da ação. Na hipótese de apresentação de 

comprovante em nome de pessoa diversa, faz-se necessária a 

comprovação de parentesco com a parte autora ou juntada de declaração 

datada acerca da residência do requerente, fornecida pela pessoa 

indicada no comprovante de endereço. Por fim, tendo a julgadora 

oportunizado a superação da falta de documento que se fazia 

imprescindível, e não tendo a parte atendido à oportunidade que lhe fora 

dada, resulta em extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E 

INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jô Depilação e Estética (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003829-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA APARECIDA DA SILVA BACK (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 05 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003896-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

janeiro de 2019, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGUES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

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

teor das juntadas doa IDs. 15930498, 16115659 e 16115657, bem como 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002739-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002739-32.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA RITA MAGALHAES 

ROCHA EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora requer o 

levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer a 

intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº. 16217578. EXPEÇA-SE imediatamente alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em cinco dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

INTIME-SE o executado para, em cinco dias úteis, efetuar o pagamento do 

montante remanescendo do débito, indicado pela credora no evento nº 

16217578. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011157-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS GUEDES PAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA JULNICE BOIT DA SILVA (EXECUTADO)

JOSÉ EVARISTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011157-05.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO REIS GUEDES PAIS 

EXECUTADO: OTICA RENASCER LTDA - ME, JOSÉ EVARISTO DA SILVA, 

MARIA JULNICE BOIT DA SILVA Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do conflito 

está em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Oficie-se 

ao Cartório de Protesto requisitando-se o cancelamento do protesto, no 

prazo de 03 (três) dias, conforme prevê o art. 517, § 4º, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011157-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS GUEDES PAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA JULNICE BOIT DA SILVA (EXECUTADO)

JOSÉ EVARISTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011157-05.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO REIS GUEDES PAIS 

EXECUTADO: OTICA RENASCER LTDA - ME, JOSÉ EVARISTO DA SILVA, 

MARIA JULNICE BOIT DA SILVA Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do conflito 

está em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Oficie-se 

ao Cartório de Protesto requisitando-se o cancelamento do protesto, no 

prazo de 03 (três) dias, conforme prevê o art. 517, § 4º, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003872-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 22 DE JANEIRO 

de 2019, às 17h00min, BEM COMO DA LIMINAR INDEFERIDA. Prislene 

Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002441-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANILSON LEANDRO DE 

SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA 

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

comprovante de residência de ID nº. 14075267 está no nome da genitora 

do autor, contudo, tal fato por si só não tem o condão de comprovar a 

residência comum. Ademais, releva anotar que a CTPS encartada ao ID nº. 

14075302 aponta que o autor possui vínculo empregatício com empresa 

situada na cidade de Sinop/MT, o que corrobora a tese de que 

possivelmente não reside em Alta Floresta/MT. De se observar que o 

artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta 

comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

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

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003882-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN IZIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 13h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICOS DE HOTELARIA VENEZA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 06 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003192-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KARLA TICIANEL REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão havida na 

sentença de ID nº. 11923947. É o necessário. DECIDO. Afirma a 

embargante que a sentença é omissa porquanto apesar de as partes 

terem firmado acordo com audiência de conciliação, ao final, fora 

condenada ao pagamento de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Entretanto, analisando a sentença prolatada nos autos 

verifica-se que esta julgou o feito improcedente, inexistindo qualquer 

condenação à demandada. Desta feita, não vislumbrando a irregularidade 

apontada pela embargante, tenho que a sentença merece ser mantida. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no id n.º 13335194, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010827-08.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010827-08.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EUNICE RODRIGUES BARBOSA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Intimada a exequente par indicar bens a penhora, esta 

quedou-se silente (ID nº. 15724959). Desse modo impõe-se a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003885-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE LINS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PAINHUM MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003953-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PAINHUM MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH REGINA DA SILVA DE SALES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000023-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSENIR ALVES EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem como requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002518-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço da parte 

requerida para citação, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. Informado o endereço, desde 

já, determino seja designada nova data para audiência de conciliação e 

expedido mandado de citação e intimação para comparecimento à 

audiência. Em caso de não cumprimento, voltem-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIVAN BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 15669175.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARVALHO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de Id nº 16283812.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16280169.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BARA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16279467.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA SAVEDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16278730.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002791-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16277449.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16275022.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000816-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PARRA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000816-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ALEXANDRE PARRA 

CAMARGO EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Perscrutando 

os autos, verifico que a parte executada manifesta no evento nº 

13965814 quanto ao pagamento em excesso da execução. De outro norte, 

a exequente confirma que houve equívoco quanto ao depósito, além de 

noticiar o descumprimento da obrigação de fazer, e assim, postula pela 

restituição dos valores descontados após a prolação da 

sentença/acórdão, além da multa referente aos astreintes. Nesse turno, 

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

pagamento dos referidos débitos, conforme valores indicados no ID num. 

14892686, descontando-se o valor já depositado em juízo, sob pena de 

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

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

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

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

necessário. Após, voltem os autos conclusos. Alta Floresta/MT, 31 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16274066.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FERREIRA COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16274047.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 15670984.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011056-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VIANA RODRIGUES 65038550100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011056-31.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDECI VIANA RODRIGUES 

65038550100 EXECUTADO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE Vistos. INDEFIRO o pedido de levantamento do 

valor penhorado eletronicamente, formulado pelo credor no Id nº 

16202397, porquanto o executado não foi intimado da referida penhora, de 

modo que sequer iniciou o prazo para apresentação de embargos, 

consoante certidão acostada no Id nº 106756940. Assim, INTIME-SE o 

executado do teor da decisão exarada no Id nº 10229348, observando o 

novel endereço indicado no evento nº 10675807. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ELIZEU LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme certidão de ID nº 16273390.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA VALENTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

parte requerida no ID nº 16044402, foram interpostos tempestivamente. 

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

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

embargos à execução juntados no ID nº 16044402, no prazo de 15 

(quinze) dias. Alta Floresta, 5 de novembro de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000994-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003714-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001063-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001063-49.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ELISANGELA ALVES DE 

SOUZA EXECUTADO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. 

Inicialmente, determino a retificação do polo passivo da demanda, 

conforme contestação apresentada no Id. num. 8074652. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de 

valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e 

Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e 

Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, 

ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de 

valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003426-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003426-09.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Efetuado o depósito pela 

parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem 

como requer o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independente do 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor da parte credora. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente 

para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002753-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002753-16.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: HEITOR RIBEIRO SILVA 

EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Efetuado 

o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requer o levantamento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. 
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Independente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002151-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE EVANGELISTA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002151-25.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LAICE EVANGELISTA DE JESUS 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Efetuada a penhora eletrônica do 

valor objeto de execução, a parte executada não apresentou embargos à 

execução, apesar de intimada em 1º/10/2018, e a credora informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no evento nº. 15772689. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após ser certificado o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010841-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010841-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. Efetuado o depósito pela 

parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem 

como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000275-98.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ADAILTON MATEUS CELESTINO 

DE SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-90.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAVAGNOLI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010882-90.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JULIANA CAVAGNOLI DE 

SOUZA EXECUTADO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora, a credora concorda com o valor depositado, 

bem como requer o levantamento do valor da condenação em favor da 

credora e o montante referente aos honorários sucumbenciais em prol da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇAM-SE 

alvarás eletrônicos de liberação do valor depositado judicialmente em 

favor da parte credora e do valor dos honorários sucumbenciais (15% do 

valor da condenação) em prol do Fundo de Aperfeiçoamento da 

Defensoria Pública Estadual. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 
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procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (EXECUTADO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000910-16.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FABIANA FERREIRA CABRAL 

GOMES EXECUTADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, MARISA LOJAS S.A. Vistos. Efetuado o depósito pela parte 

devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem como 

requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independente do trânsito 

em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Cumpra-se a decisão retro, lançada no Id nº 14854725. Por fim, certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003012-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003012-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNO VILELA GOMES 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Efetuada a 

penhora eletrônica do valor objeto de execução, a parte executada não 

apresentou embargos à execução, apesar de intimada, bem como noticiou 

que efetuou o depósito judicial do valor da condenação (Id nº 16126843). 

Já o credor informa a conta para transferência do valor, conforme consta 

no evento nº. 16219430. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independente do trânsito 

em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do credor, observando os dados 

bancários fornecidos na petição retro (Id nº nº. 16219430). Certifique-se 

no sítio eletrônico do Siscondj se, além do montante penhorado via 

Bacenjud, há outro valor depositado judicialmente e vinculado aos 

presentes autos virtuais, conforme noticiado pelo devedor no Id nº 

16126843 e, em caso positivo, proceda-se a restituição de tal valor ao 

devedor, mediante expedição de alvará. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado e inexistindo valor pendente de liberação, arquive-se, observadas 

as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000622-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000622-05.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANO RODRIGUES DA 

COSTA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001873-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KGO COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001873-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos. Efetuada a penhora 

eletrônica do valor objeto de execução, a parte executada não apresentou 

embargos à execução, apesar de intimada, bem como concordou com a 

liberação do valor penhorado em favor do credor e a consequente 

extinção da execução (Id nº 16195665). Já a credora informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta no evento nº. 16183472. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independente do trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor penhorado 

via sistema Bacenjud em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE 

o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 
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Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001025-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA GOMES PINTO PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001025-37.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDINEIA GOMES PINTO 

PIRES EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte 

credora concorda com o valor depositado, bem como requer o 

levantamento (Id nº 12022400). Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111477 Nr: 7132-56.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves da Silva, Renato Takeo 

Nishimuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gozalez Junior - 

OAB:MT/13945, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 DETERMINO a remessa dos autos à 11ª Vara Criminal e Especializada da 

Justiça Militar, da Comarca de Cuiabá/MT, com as baixas e anotações de 

estilo. Pro fim, DETERMINO a Secretaria que proceda com a correção de 

todas as juntadas realizadas de forma equivocada e que quase levaram 

este juízo à erro, bem como, ADVIRTO para que casos como estes não 

voltem a ocorrer.CIÊNCIA à acusação e defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 167980 Nr: 3019-83.2018.811.0007

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

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

MILITAR

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, pode-se dizer que, à unanimidade do entendimento 

jurisprudencial, os feitos em andamento, como é o caso dos autos, 

deverão ser remetidos à Justiça Militar para prosseguimento e 

julgamento.Assim, por se tratar de crime de trânsito cometido por militar em 

razão da função, sem mais delongas, verifico que o declínio da 

competência é medida que se impõe.Ante ao exposto, nos termos da 

alteração dada pela Lei nº 13.491/17, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta 

vara para processar e julgar o presente feito e DETERMINO a remessa dos 

autos à 11ª Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar, da Comarca de 

Cuiabá/MT, com as baixas e anotações de estilo. CIÊNCIA à acusação e 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências Alta 

Floresta/MT, 25 de outubro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 160604 Nr: 6410-80.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Jose Barbosa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 “VISTOS ETC. Considerando a presença das testemunhas e do réu, 

passo à instrução processual. Realizado o interrogatório do réu, entendo 

que o encerramento da instrução é medida que se impõe, ante a ausência 

de outros requerimentos e diligências a serem analisados. Assim, 

DETERMINO o encerramento da instrução processo. Vistas ao Ministério 

Público para apresentar alegações finais, findado o prazo, vistas à defesa 

para apresentar as alegações finais, também no prazo legal. Por fim, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001921-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN VIVIAN DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAUE DIVINO LEMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001921-80.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: SUELEN VIVIAN DE ANDRADE EXECUTADO: KAUE DIVINO 

LEMES Vistos. Trata-se da Execução de Título Extrajudicial movida por 

JOÃO GABRIEL DE ANDRADE LEMES, representado por sua genitora 

SUELEN VIVIAN DE ANDRADE em face de KAUE DIVINO LEMES. Em 

petitório de ID 16196745 a parte autora informou que o requerido pagou 

integralmente o débito alimentar alvo da presente ação de ação, razão pela 

qual requereu a extinção do presente feito, bem como a revogação do 

mandado de prisão anteriormente expedido. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, determino a expedição de alvará do valor bloqueado em 

juízo, em favor da autora, conforme comprovante em anexo. Outrossim, 

tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Bem como, REVOGO o mandado de prisão 

expedido em face do requerido e determino o seu recolhimento COM 

URGÊNCIA. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, de acordo 

com o artigo 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado da sentença, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 

de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003336-98.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE LIMA (AUTOR(A))

LIDIA SALMASO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

JOSUE SOUZA COSTA (TESTEMUNHA)

SILVIO GRECCO (TESTEMUNHA)

DAVINO MARQUES DOS ANJOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003336-98.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

LIDIA SALMASO DE LIMA, ANTENOR DE LIMA RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Trata-se de “Ação de Usucapião” ajuizada por ANTENOR DE LIMA e LIDIA 

SALMASO DE LIMA em desfavor de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA 

– COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO (proprietária) . Em que 

objetivam, em síntese, a declaração de domínio, através da usucapião, da 

Parte Requerente sobre a área de 500m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado na inicial pelo lote urbano n. 11, quadra n. RS-23, loteamento 

denominado Embrião urbano Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G 

do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial (ID 11001677) vieram 

os documentos de ID11001884 e seguintes. Recebida a inicial ao ID 

11003024. Citada da Requerida (ID 1260557). Citados eventuais Réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados (ID 

12606327). A Parte Ré apresentou contestação ao ID 13050974, 

instruindo os autos com os documentos de ID 13051009 e 13051020. O 

Estado de Mato Grosso manifestou seu desinteresse (ID 14786073). A 

Fazenda Nacional e o Município de Carlinda/MT, devidamente intimados 

conforme ID 14259029, não manifestaram interesse na lide. Parecer do 

Ministério Público Estadual ao ID 15729442. Após, viram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Proceda a Secretária desta vara a 

citação dos confinantes conforme decisão de ID 11003024. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação no prazo legal. 

Desde já fixo os seguintes pontos controvertidos: a) comprovação do 

exercício da posse pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel 

que a Parte Usucapiente pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da 

posse. DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14h30min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 

15 (quinze) dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC. Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo 

com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou 

intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 

de outubro de 2018. ANTÔNIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001344-68.2018.8.11.0007 JOAQUIM FERREIRA NUNES 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas para intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia 

médica designada para o dia 07/11/2018 às 07h30 horas no Hospital Cristo 

Redentor Rua F, nº 480, Setor F, com o médico perito Dr. Tavico Cezar 

Arend. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 5 de 

novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003590-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MICIAS DA COSTA (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

PEDRO JOSE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003590-71.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

SONIA MARIA DA COSTA, JAIR MICIAS DA COSTA RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Trata-se de “Ação de Usucapião” ajuizada por SONIA MARIA DA COSTA e 

JAIR MICIAS DA COSTA em desfavor de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO (proprietária) . Em que 

objetivam, em síntese, a declaração de domínio, através da usucapião, da 

Parte Requerente sobre a área de 500m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado na inicial pelo lote urbano n. 07, quadra n. RS-21, loteamento 

denominado Embrião urbano Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G 

do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial (ID 11263837) vieram 

os documentos de ID11263844 e seguintes. Recebida a inicial ao ID 

11283020. Citada da Requerida (ID 12566708). Citados eventuais Réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados (ID 

12633567). A Parte Ré apresentou contestação ao ID 13050150, 

instruindo os autos com os documentos de ID 13050190 e 13050205. O 

Estado de Mato Grosso manifestou seu desinteresse (ID 14781411). A 

Fazenda Nacional e o Município de Carlinda/MT, devidamente intimados 

conforme ID 14258879, não manifestaram interesse na lide. Parecer do 

Ministério Público Estadual ao ID 15728953. Após, viram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Proceda a Secretária desta vara a 

citação dos confinantes conforme decisão de ID 11283020. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação no prazo legal. 

Desde já fixo os seguintes pontos controvertidos: a) comprovação do 

exercício da posse pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel 

que a Parte Usucapiente pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da 

posse. DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14h00min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 

15 (quinze) dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC. Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo 

com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou 

intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 
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INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 

de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7668 Nr: 6954-25.2004.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos El Kantar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altimiro Leite dos santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetonio Paz - OAB:OAB nº 

5203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Inventariante e dos demais Herdeiros, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de 

eventuais custas processuais remanescentes. Por outro lado, por trata-se 

o feito de jurisdição voluntária, inexiste condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9409 Nr: 2558-44.2000.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Maria de Jesus Morais, Lizete Fabel Ajuz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete Moraes - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Luiz de Lima - 

OAB:3.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Inventariante e dos demais Herdeiros, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Isento a Parte Autora ao pagamento de 

eventuais custas processuais, visto que beneficiária da justiça gratuita. 

Por outro lado, por trata-se o feito de jurisdição voluntária, inexiste 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16218 Nr: 1190-29.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Aparecida Luiz ESP.

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Inventariante e dos demais Herdeiros, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de 

custas processuais. Por outro lado, por trata-se o feito de jurisdição 

voluntária, inexiste condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 19075 Nr: 3567-70.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keren Hapuque Fidelis Neves r/ps.m. Rosangela Fidelis 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnel Marcos Vieira Neves - Espólio

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Inventariante e dos demais Herdeiros, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Isento a Parte Autora ao pagamento de 

eventuais custas processuais, visto que beneficiária da justiça gratuita. 

Bem como, por trata-se o feito de jurisdição voluntária, inexiste 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 23481 Nr: 1222-97.2003.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Cardoso dos Santos - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Inventariante e dos demais Herdeiros, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Sem condenação em custas por ser a 

Parte Autora beneficiária da gratuidade da justiça. Por outro lado, por 

trata-se o feito de jurisdição voluntária, inexiste condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4798 Nr: 6939-56.2004.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Aparecida Luiz ESP., Leonor 

Aparecida Luiz Vieira, José MAria Vieira, Eurides Aparecida Rodrigues, 

João Rodrigues, Hilda Aparecida Panontim, Leonário Panontim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Batista Luiz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Inventariante e dos demais Herdeiros, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de 

custas processuais. Por outro lado, por trata-se o feito de jurisdição 

voluntária, inexiste condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136402 Nr: 1058-78.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza da Cruz Maçaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 35 de 701



Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido de fl. 73, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para fins de 

cumprimento de sentença, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1982 Nr: 6923-05.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiabi Empresa Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Peres Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sérgio Sganga - 

OAB:42.285/SP, Magda Costa Machado - OAB:44203/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivano Vignardi - 

OAB:56320/SP

 Logo, diante da inércia da parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de custas 

processuais. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento dos 

honorários advocatícios.Proceda-se a baixa no CRI local de qualquer bem 

penhorado.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129176 Nr: 4696-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 82, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61914 Nr: 1834-25.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Kunz Granado Petrucci 

- OAB:23866/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64692 Nr: 4190-90.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Muniz de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98626 Nr: 144-53.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Roberto dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 36 de 701



DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação, CERTIFIQUE-SE 

e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 do CNJ, inciso XIV do artigo 

7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal, para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de representação 

judicial da entidade executada para que informe, em trinta (30) dias, a 

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

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

4) Caso decorra o prazo de que trata o item “3” sem resposta, 

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

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, §3, incisos I e II).

5) OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.

OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117522 Nr: 5564-68.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90263 Nr: 4620-08.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdS

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553

 Vistos.

Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento do bem descrito nos autos no arquivo “Cadastro 

de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de avaliação de 

fl.136, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128709 Nr: 4445-38.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls.270/272, 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.Vistos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111741 Nr: 252-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo 

Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT, Ricardo Neves Costa - 
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OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Américo Vieira - 

OAB:8.726-MT, Ledocir Anholeto - OAB:7502-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99926 Nr: 1446-20.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdCV, JCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 101, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 2331-92.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G Dezanetti dos Santos ME, Gleiciane Dezanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi - Sicred Norte

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:12809

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado às fls. 374/420, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98934 Nr: 367-06.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME, Milton Dias 

da Silva, Nivalda de Sousa Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, 

Thais Daniela Tussoline de Almeida - OAB:21589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação acerca do(s) auto(s) de avaliação de fls. 166/167 e 

170/171, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 4741-12.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho, Marcelo Alexandre de 

Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

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

OAB:5476/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 369/370, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67483 Nr: 455-15.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Jose Gomes Junior - 

OAB:MT/8194 - A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

109/110, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5474 Nr: 200-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto Uruguai Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do(s) resultado(s) 

negativo(s) obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) 

pelo(s) sistema(s) Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme documentos de 

fls. 283/285, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104961 Nr: 151-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

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

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

o Bairro Novo Horizonte, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br 

ícone "emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de 

diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de penhora.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 38 de 701



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

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

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

o Bairro Jardim dos Ipês, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br 

ícone "emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de 

diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99644 Nr: 1901-70.2009.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: Heloisa Jihane Moretto Rizzato Sartori

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar J. Rodrigues Junior - 

OAB:MT/7.044-B

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da 

requerente para manifestação acerca do laudo pericial juntado às fls. 

307/326, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003016-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003016-48.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

BENEDITO LUIZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. BENEDITO LUIZ, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propôs a presente “Ação de Auxílio Doença c/c Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez e Tutela de Urgência” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que se 

encontra incapacitado para o trabalho de forma definitiva, razão pela qual 

entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez conforme grau de incapacidade. Com a inicial (ID. 10558958) 

foram acostados documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial (ID. 

10570491), bem como determinada a realização de perícia médica. Ao ID. 

13797153 foi juntado aos autos o laudo pericial. A Autarquia Federal 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e 

no mérito aduziu que a autora não comprovou fazer jus a concessão do 

benefício previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência 

dos pedidos constantes na inicial. Com a contestação (ID. 14834494) 

foram acostados documentos via Sistema PJE. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao ID. 15942683, bem como 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 15942689. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 20.01.2017, e a ação foi ajuizada em 03 de 

novembro de 2017, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Superada a preliminar suscitada e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (NCPC, art. 355). Fixo o seguinte ponto controvertido: a 

condição de segurado da Previdência Social; possuir a carência mínima 

exigida e a incapacidade temporária o (auxílio-doença) ou total e definitiva 

(aposentadoria por invalidez) do autor para o labor rural. Por inexistir 

outras questões processuais a serem analisadas nesta oportunidade, 

declaro o processo saneado. Dessa forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 16h00min. 

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, 

de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, 

informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que 

as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 

31 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATILDE PASCHOAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE MAIER (TESTEMUNHA)

LUCIANA RAGAZZI CARNEIRO FALASQUE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000755-76.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA MATILDE PASCHOAL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

pelo INSS à sentença proferida nos autos. Alega que há omissões na 

sentença embargada, eis que não foi expressa na sentença proferida por 

este juízo o período em que houve o reconhecimento do exercício de 

atividades campesinas na condição de segurada especial. É o breve 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a sentença 

embargada não padece de qualquer omissão ou contradição, pelo que a 

mantenho em sua integralidade. Logo, verifica-se que o inconformismo da 

Embargante com a sentença embargada deverá ser deduzido através da 

via recursal própria. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

Aclaratórios e mantenho a sentença embargada em sua integralidade. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001915-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DANIELE TERRES (REQUERENTE)

ROSANGELA APARECIDA FOGACA (REQUERENTE)

E. V. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAN SANTOS PADILHA TERRES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001915-73.2017.8.11.0007. 
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REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA FOGACA, CARLA DANIELE 

TERRES, EVYLYN VITORIA TERRES INVENTARIADO: OSMAN SANTOS 

PADILHA TERRES Vistos. Trata-se de Inventário dos bens deixados pelo 

falecido OSMAN SANTOS PADILHA TERRES. Verifica-se dos autos que o 

falecido deixou os herdeiros Rosângela Aparecida Fogaça, Carla Daniele 

Terres e Evylyn Vitória Terres, representada por sua Genitora Rosângela 

Aparecida Fogaça. Com a inicial (ID. 9058478) forma juntados documentos 

via Sistema PJE. Nomeada a Requente Rosângela Aparecida Fogaça 

inventariante (ID. 9059317), celebrou- se o devido termo de compromisso 

(ID. 9235305). As primeiras declarações foram prestadas, conforme se 

denota ao ID. 9429913, sendo expedido o termo correspondente (ID. 

11688178). Intimada a Fazenda Pública Estadual manifestou-se ao ID. 

11844322, bem como o MPE ao ID. 12124224. Manifestação da União ao 

ID. 12564415, bem como do Município de Alta Floresta/MT ao ID. 12902010. 

A Inventariante manifestou-se ao ID. 15989629. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido 

formulado pelo Estado de Mato Grosso de realização de buscas por parte 

deste Juízo, eis que trata-se de diligência do Estado interessado. Por outro 

lado, verifico que resta pendente a juntadas dos seguintes documentos: 

Certidão de inexistência de testamento, expedida pelo CENSEC; Certidão 

Negativa de Dependentes, expedida pelo INSS e, por fim, comprovante de 

recolhimento/isenção do Imposto Sobre Causa Mortis (ITCMD). Nestes 

termos, DETERMINO que a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instrua os autos com os documentos acima citados. Após, COLHA-SE 

parecer do Ministério Público Estadual, vindo-me, em seguida, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 05 de novembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003259-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR JOSE MULLER (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003259-89.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: GEOVANA APARECIDA DA ROCHA EXECUTADO: JAMIR 

JOSE MULLER Vistos. Trata-se de Procedimento de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por D. da R. M., representada por sua Genitora 

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA em face de JAMIR JOSÉ MULLER, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em petitório de ID. 15440404 a 

parte exequente informou que a Executada pagou integralmente o débito 

alimentar alvo da presente ação de ação, razão pela qual requereu a 

extinção do presente feito. O Ministério Público Estadual manifestou-se ao 

ID. 16132020, manifestando-se pelo deferimento do pleito retro. Após, 

vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais gravames. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. Após o trânsito em 

julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 30/2018

CONSIDERANDO o Ofício nº 3.367/2018, de 28.9.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri, que 

estabelece a pauta de julgamento dos processos criminais para a 

Segunda Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri Popular desta 

Comarca, com início previsto para o dia 12 de NOVEMBRO do corrente 

ano, às 8h30min horas (horário mato-grossense), no Plenário do Tribunal 

do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos 

Oficiais de Justiça desta Comarca:

12.11.2018 BAZELICE XAVIER MENDES

8h30min-MT ANTONIO CÉSAR SANTOS

21.11.2018 KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL

8h30min-MT SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA

27.11.2018 SANDRA CRISTINA BARRETO

8h30min-MT UGO MARIANO DE SOUZA

28.11.2018 SIRLENE APARECIDA SILVA

8h30min-MT WALDECY FRANCISCO DA SILVA

30.11.2018 REJANE DIAS DE SOUZA

8h30min-MT ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA

3.12.2018 MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA

8h30min-MT DARLEY CHAVES

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 31 de outubro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Edital

EDITAL nº 4/2018

1. Tornar público a relação das inscrições deferidas do II Processo 

Seletivo para Credenciamento de JUIZ LEIGO e Formação de Cadastro de 

Reserva desta Comarca de Barra do Garças, MT.

NÚMERO NOME DO CANDIDATO (A) INSCRIÇÃO

1 ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS DEFERIDA

2 ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA DEFERIDA

3 FRANCIELLY LIMA DO CARMO DEFERIDA

4 IZABELLA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA DEFERIDA

5 LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA DEFERIDA

6 NAYANE DA CRUZ MACHADO DEFERIDA

7 THIAGO BORGES ANDRADE DEFERIDA

2. Serão admitidos os recursos interpostos exclusivamente no Protocolo 

Geral do Fórum da Comarca de Barra do Garças, após a publicação deste 

Edital, nos dias 7 e 8.11.2018;

3. O local e a data da prova serão divulgados posteriormente, via Edital, a 

ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

Barra do Garças, 31 de outubro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EDITAL Nº 3/2018/DF

* O Edital n° 3/2018/DF - referente ao resultado final dos classificados do II 

Processo Seletivo para Credenciamento de Profissionais nas áreas de 

Serviço Social e Psicologia e formação de cadastro de reserva da 

Comarca de Barra do Garças - encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 6713-55.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva, João Batista 

Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 
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prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280256 Nr: 7360-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Construções e Projetos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178993 Nr: 1026-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 109, conforme requerido e SUSPENDO o feito 

até o dia 27.12.2018.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para que promova o 

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

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290290 Nr: 13191-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168571 Nr: 282-92.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocicler Oliveira Nascimento 

- OAB:19222

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99337 Nr: 4342-16.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene Borges de 

Lima Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988, João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:6.515/MT, 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228976 Nr: 8393-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Sousa Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o autor para se manifestar nos autos sobre fls. 93, no prazo de 
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05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200450 Nr: 4046-18.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Tropical de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poleto Auto Peças - EIRELI, Atlanta Fundo de 

Investimentos em Direito - Atlanta FIDC Multissetorial, Lake Securitizadora 

S/A, Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multissetorial, Sales Administradora & Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cylmar Pitelli Teixeira 

Fortes - OAB:107950/SP, FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - OAB:253.271 

SP, FLÁVIO POLO NETO - OAB:150.059 SP, José Renato Alves de 

Souza - OAB:267.470 SP, Laryssa Cecilia Bortolini - OAB:45336, 

Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Thiago Borges 

Andrade - OAB:MT 18.994

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - LEILÃO

Cumprindo determinação judicial e conforme legislação em vigor, 

impulsiono estes feito para realização do leilão do bem penhorado (fl. 76), 

sendo assim, designo o dia 04/12/2018, às 16:00 (horário oficial de Mato 

Grosso) para o primeiro lance e, em não havendo licitantes, fica desde já, 

designado o dia 18/12/2018 às 16:00 (horário oficial de Mato Grosso), 

para sua efetivação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176030 Nr: 9917-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. BORGES ME, Weldemaer Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161806 Nr: 2785-23.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Oliveira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 163, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento, considerando as informaçõesa trazidas às fls. 164/168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7611 Nr: 293-54.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUDA BORGES DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270688 Nr: 1458-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278507 Nr: 6349-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Eduardo Silvério, Sonia Regina Arcon Pedroso 

Silvério, Ivan Szeligowski Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Szeligowiski Ramos - 

OAB:2296-A, TALITA LAURA DE LIMA COELHO - OAB:19560/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FLORÊNCIO - 

OAB:15640/MT, Renata Almeida de Souza - OAB:9246-MT, VIVIANNE 
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CRISTINE CALDAS CASTILHO - OAB:9826/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165438 Nr: 7497-56.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Paulo Fabrinny 

Medeiros

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Giuliano Medeiros - OAB:MT 21.774-A, Rafaella 

Medeiros - OAB:13562 mt

 Nos termos da decisão proferida em fls. 189, procedo a intimação da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar a 

planilha atualizada do débito, bem como requerer o que entender cabível 

ao prosseguimento da execução, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251213 Nr: 7132-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. dos Santos Madeiras Ltda, Miguel 

Chistovan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217727 Nr: 1476-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166513 Nr: 9001-97.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Carrijo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilio Chapadense, Nelcy Chapadense, 

Maria Chapadense Osaki, Marly Chapadense, Laura Resende 

Chapadense, Lindaura Chapadense Liberalesso, Dalva Chapadense, Luiz 

Araújo Chapadense, José Araúijo Chapadense, Sônia Maria Chapadense, 

Rafael Chapadense, Luciene Chapadense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174317 Nr: 7667-91.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antão Divino Arbués Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosino Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

na Secretaria para retirar os documentos originais, conforme solicitado, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285819 Nr: 10539-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Luiz da Costa, Rose Leno Silva de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 1217-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Moreira Lopes, Milton Moreira Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 
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mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 9552-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269641 Nr: 768-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jany Oliveira Santos Estiglar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

sobre a devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 1339-92.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 207, conforme requerido.

2. SUSPENSO o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, 

§1º, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento (art. 921, §§2º e 4º, 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1343 Nr: 1365-71.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Szeligowski Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Batista Marra, Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, entrou em contato com esta Secretaria 

o requerente, via telefone, solicitando o envio do ofício para baixa da 

penhora realizada nos autos ao Cartório do Registro de Imóveis, 

declarando que o mesmo entrará em contato com o Cartório para 

poagamento dos emolumentos necessários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287857 Nr: 11758-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Menegheti Carneiro, 

Alessandro Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261703 Nr: 14061-75.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fátima Guarim de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Bucholz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para se manifestar no feito sobre a devolução 

de Carta precatória, no prazo de 05 (cinco)dias, mormente fls. 71V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272795 Nr: 2836-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan 

Jacintho do Nascimento, Maria Elizabeth de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se as deliberações contidas nos autos em apenso – 

Cód.279231, no que tange ao desentranhamento e juntada de documentos 

nestes autos, bem como sobre as intimações das partes litigantes.

2. Após, voltem-me conclusos para sentença.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279231 Nr: 6745-74.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 
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Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 17.Diante disso, DOU POR CITADA a empresa Atlântico Auto Posto Ltda e 

seu sócio Marcos Ronan Jacintho do Nascimento, bem como considero 

que os embargos à monitória são tempestivos, com fundamento no 

art.239, §1º, do CPC.18.Além disso, insta registrar acerca da 

desnecessidade de intimação da Instituição Bancária para responder aos 

embargos à monitória, nos termos do art.702, §5º , do CPC, visto que a 

mesma já manifestou-se às fls.68/71.19.Desse modo, por ausência de 

irregularidade processual, DOU O FEITO POR SANEADO.20.Ainda, 

constata-se que o feito encontra-se devidamente instruído e, portanto, 

apto para ser julgado, consoante dispõe o art.355, I, do CPC. 21.Assim, 

DETERMINO que após o decurso do prazo assinalado no item 16, seja 

procedida à INTIMAÇÃO das partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.22.TRANSLADE-SE todos os 

documentos que instruem estes autos para o processo de Cód. 272795 e, 

em virtude da fundamentação retro, DETERMINO a baixa deste feito de 

Cód. 279231 no Cartório Distribuidor.23.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285581 Nr: 10410-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Lemes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Sousa Brito, Raimundo de Sousa 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a sentença com julgamento de mérito proferida nos 

autos do processo número 59541, em 13/07/2007, a saber: Ação 

declaratória de união estável, que tramitou na 3ª vara cível desta comarca, 

reconhecendo a união estável entre RAIMUNDO DE SOUZA BRITO e 

AMERALDI SILVA BRITO, RETIFIQUE-SE os autos passando a constar no 

polo passivo da demanda o nome de RAIMUNDO DE SOUZA BRITO, pois 

trata-se do único herdeiro da falecida.

2. Os documentos essenciais para o prosseguimento do feito estão 

dispostos no art. 522 do CPC. Deste modo INTIME-SE a parte autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando o 

endereço do Requerido.

3. Após, CITE-SE o Requerido e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as advertências 

legais, bem como cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

eventuais interessados: ausentes, incertos e desconhecidos.

4. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 5. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

Remetam-se cópias da inicial e documentos.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287106 Nr: 11296-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Ruwedi Dupredzamo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 17h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu 

advogado.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287757 Nr: 11682-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueu Transportes Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom GSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de cumprimento provisório de sentença, ajuizada por 

ZAQUEU TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face 

de BRASIL TELECOM GSM.

2. Nos termos da decisão de fl. 33, determinou-se a emenda à inicial para 

que o Exequente colacionasse a certidão de interposição de recurso sem 

efeito suspensivo.

3. Devidamente intimada da decisão referida, a parte se manifestou 

juntando aos autos às fls. 34/46, uma série de certidões, porém nenhuma 

delas se refere à certidão exigida na decisão citada retro.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. O Novo Código de Processo Civil estampou em seus artigos referentes 

à emenda da inicial que os quesitos a serem esclarecidos pela parte 

autora deveriam estar explícitos no despacho que determinasse tal 

incumbência, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o disposto no 

parágrafo único do artigo 321 do CPC/2015:

"Art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial." (g.n.)

5. No caso em tela, o autor não procedeu com as colações devidas, 

mesmo tendo sido devidamente intimado via DJE, o que possibilita o 

indeferimento da inicial, haja vista o desinteresse da parte autora para o 

prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

6. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 03/05, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, I, do CPC/2015.

7. SEM custas e honorários advocatícios, por não haver sequer formado a 

relação processual.

8. Após o transito em julgado, ARQUIVEM-SE o presente feito com as 

baixas e anotações necessárias.

9. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287821 Nr: 11735-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos, que a inicial veio acompanhada de cópia da 

Cédula de Crédito Bancário Rural Pignoratício (fls. 26/30), quando o 

correto seria a apresentação do documento original, conforme se extrai da 

disposição legal contida no art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/2004, que 

disciplina que o mencionado título pode ser transferível por endosso em 

preto.

3. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos o original 

da Cédula de Crédito Bancário Rural Pignoratício que deu causa à 

presente Demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito e, consequente extinção sem 

resolução de mérito.

4. Após, voltem-me concluso para análise dos pedidos de fls.34/37.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37529 Nr: 868-81.2003.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Difusora de Barra do Garças - Me, W.M. 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, João Bosco de Aquino Araújo, Weliton Marcos 

Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924-MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, VALÉRIA C. 

MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. RETIFIQUE-SE a capa dos autos para constar como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285584 Nr: 10412-68.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Di Lorenze Victorino dos 

Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 

18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 5722-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandirson Sudário Galvão

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

dos atos expropriatórios, tendo em vista que a mera apresentação da 

planilha de cálculo atualizada não possui o condão de promover o 

andamento do feito.

 2. Ademais, decorrido o prazo, voltem-me conclusos para as devidas 

deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153676 Nr: 5042-55.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir da Silva Batista, Queila Alves Pereira Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A

 Vistos.

 1. Considerando que a parte exequente apresentou a ultima planilha de 

débito atualizada em 26 de MARÇO de 2018 (fls. 162/165), INTIME-SE-A, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com o valor do 

débito atualizado.

 2. Após, INTIME-SE a parte executada para que se manifeste acerca dos 

cálculos apresentados, também, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Decorrido o prazo das manifestações, voltem-me conclusos para a 

análise do pedido de expedição de certidão de crédito em favor da 

exequente.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270535 Nr: 1372-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, Lusdalva Vilela 

Bueno
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial, movida por PEDRO 

SELVINO COLLE, em face de ANTÔNIO BUENO DE MORAES e LUSDALVA 

VILELA BUENO. Documentos às fls. 10/43.

2. Determinada a citação dos executados (fl. 44), verifica-se que a 

diligência do senhor oficial de justiça foi positiva apenas no sentido de 

citar a executada LUSDALVA VILELA BUENO DE MORAES, deixando de 

proceder com a citação do executado ANTÔNIO BUENO DE MORAES (fl. 

56).

3. À fl. 61, manifesta-se a exequente, em conjunto com a executada 

LUSDALVA VILELA BUENO DE MORAES, informando a desistência da 

ação, tendo em vista terem as partes transigido extrajudicialmente.

4. Após, vieram-me os autos conclusos.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. A qualquer momento antes da prestação jurisdicional o autor da 

demanda poderá informar a sua desistência. Caso haja contestação, a 

anuência do réu se faz necessária à homologação, em razão, 

principalmente, que a extinção do processo sem a resolução de seu mérito 

pode não ser o interesse da parte contrária, conforme disciplina o art. 485, 

§4º do CPC/2015.

7. No caso concreto, a relação processual sequer foi regularizada, 

pugnando a requerente pela desistência da ação antes mesmo da citação 

de todos os executados. Ademais, verifica-se que a executada citada não 

apresentou qualquer tipo de defesa, motivo pelo qual, a desistência da 

ação independe de sua anuência.

8. Diante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

9. CUSTAS pelo exequente.

10. DETERMINO a baixa em eventuais restrições realizadas no decorrer do 

feito.

 11. Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as 

baixas e anotações necessárias.

12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238302 Nr: 15013-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias de Araújo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

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

Lima - OAB:3127-A

 Vistos.

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

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233301 Nr: 11476-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanne Cristina Leite

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- Autos Aguardando Providência da 

Parte Autora

 Nos termos do artigo 1282 da CNGC impulsiono os presentes autos para 

que se proceda a intimação da parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na Defensoria Pública, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção dos autos.

 “Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239089 Nr: 15556-91.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias de Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Teixeira Neto - 

OAB:11399/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271888 Nr: 2203-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205366 Nr: 6803-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. A. da Silva Comércio - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226925 Nr: 7013-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Guirra Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TÉCNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287459 Nr: 11527-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rent A Car S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO à empresa requerida 

LOCALIZA RENT A CAR S/A a exclusão do nome da parte autora do 

SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos) reais (art.139, IV, CPC/2015).13.OFICIE-SE à 

CDL regional.14.CITEM-SE os requeridos, nos endereços declinados na 

inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 15 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15h30min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).15.Nesta oportunidade será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, 

nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição 

impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo para a 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 16.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176077 Nr: 9984-62.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Cardoso Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste acerca das 

informações apresentadas pelo requerente às fls. 241/244, no prazo de 

15 (quinze)dias.

 2. Decorrido o prazo, venham-me conclusos para a análise do pedido de 

compensação, requerido pelo autor às fls. 214/244.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189354 Nr: 9780-81.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tycyanny Paula Menezes dos Santos

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

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Carla Araujo de 

Souza - OAB:OAB/RJ 154.432

 SENTENÇA.

 1. Cuida-se de cumprimento de sentença movido por TYCYANNY PAULA 

MENEZES DOS SANTOS, em face de LEADER S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITOS, nos autos da ação de inexigibilidade de débito 

c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada.

2. O feito foi sentenciado às fls. 82/84, julgando improcedentes os pedidos 

aduzidos na inicial. Não satisfeita, a parte requerente interpôs Recurso de 

Apelação (fls. 86/90) contra a referida sentença. Contrarrazões às fls. 

93/104. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, reformando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, 

condenando o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à 

apelante, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 

15% do valor da condenação (fls. 144/147).

3. Transitado em julgado o referido acórdão, verificou-se à fl. 152, o 

pagamento voluntário do débito. À fl. 154, a exequente apresenta 

impugnação aos valores pagos, requerendo a liberação da quantia já 

depositada e, a intimação do executado para a complementação da 

obrigação.

4. Liberados os valores incontroversos (fl. 158), foram os autos remetidos 

ao Contador Judicial (fl. 165).

5. Após, vieram os autos conclusos.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Por meio dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial (fl. 166), 

verifica-se que o débito, objeto da presente ação, foi integralmente 

quitado, estando assim esgotada a prestação jurisdicional devida por este 

juízo.

8. Ante o exposto, considerando o cumprimento voluntário da obrigação, 

JULGO EXTINTO a execução, com fulcro no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil/2015.

9. ISENTO de custas finais, devendo o executado arcar apenas com as 

eventuais custas remanescentes da fase de conhecimento. Sem 

honorários.

10. Transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, 

procedendo-se com as baixas e anotações necessárias.

 11. Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63106 Nr: 6174-26.2006.811.0004

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda, Luis Carlos da Silva 

Miguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucesso Agropecuária Ltda, Marcos A. Inoue, 

Osvaldo Yoshime Inove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Cristina Inoue - 

OAB:278568

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono para que seja intimada a 

parte autora a se manifestar no feito sobre documentos de fls. 384/385 e 

para que o mesmo efetue o pagamento dos emolumentos junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Barra do Garças no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95242 Nr: 145-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Alves - Me, Luiz Alberto Alves

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

- OAB:MT 16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285986 Nr: 10635-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177426 Nr: 11640-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delaides Alves de Oliveira, Valdir José da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DELAIDES ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

50293842191, Rg: 0762639-8, Filiação: Abadia Maria de Jesus e Jandir 

Alves de Oliveira, data de nascimento: 19/08/1959, brasileiro(a), natural de 

Moipora-GO, convivente, diarista, Telefone 9222-5799 e atualmente em 

local incerto e não sabido VALDIR JOSÉ DA SILVA FERREIRA, Cpf: 

57070024134, Rg: 914788, Filiação: Alzira Maria da Silva Ferreira e 

Americo José Ferreira Filho, data de nascimento: 20/12/1959, brasileiro(a), 

natural de Aragarças-GO, convivente, união. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 31 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176006 Nr: 9882-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Gualberto Duques Neto Me, João Gualberto 

Duques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte contrária, conforme 

dispõe o art. 257 do CPC/2015.

2. Outrossim, DETERMINO sejam procedidas as consultas junto aos 

sistemas INFOJUD e BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado 

da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179482 Nr: 1477-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Anselma Cunha Pena - ME, Mara 

Anselma Cunha Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabelle de Baptista - 

OAB:MT 19.065, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia 

Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18.476-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues 

Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução 

conforme os cálculos apresentados às fls. 95/96.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Consigo a parte exequente manifestar, no mesmo prazo, acerca da 

penhora realizada à fl. 83, sob pena de desconstituição da penhora.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290005 Nr: 12999-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. 15. Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que a demandada NISSAN DO 

BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, forneça no prazo de 05 (cinco) dias, um 

veículo reserva ao autor, com as mesmas características e 

especificidades do automóvel novo adquirido. 16. Em caso de 

descumprimento dessa decisão, APLICO multa diária de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), com fundamento nos arts. 139, IV, 297, 536, §1º, todos do 
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CPC/2015. 17. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação, que DESIGNO para 

o dia 21 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 08h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO). 18. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 19. Realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11º, CPC/2015). 20. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274399 Nr: 3742-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Paulla de Sousa Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO sejam procedidas as consultas 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE a parte Requente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 4966-70.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido por Unifisa 

Administradora Bacional de Consórcios Ltda em face de Cleomar Duarte 

de Morais.

2. Às fls. 210, foi realização audiência de conciliação entre as partes, a 

qual restou infrutífera.

3. Assim, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, trazendo aos autos demonstrativo do crédito 

atualizado, momento em que deverá requer as medidas que entenda úteis 

a satisfação do direito, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

 5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284786 Nr: 9954-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 14.PROCEDA-SE a identificação do processo 

com prioridade na tramitação legal - IDOSO, na forma do art. 347, inciso VII 

da CNGC.15.CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação, que DESIGNO para 

o dia 17 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 10h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).16.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 17.Realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11º, CPC/2015).18.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015.19.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271267 Nr: 1789-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646

 VISTOS.

 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS movida pelas partes acima mencionadas.

2. Às fls. 74, o requerido foi citado, por carta com Aviso de Recebimento 

(AR), tendo inclusive participado, por meio do seu preposto, da audiência 

de conciliação realizada nos autos.

3. Fora certificado nos autos o transcurso do prazo sem que o requerido 

apresentasse contestação (fls. 75).

4. Manifesta a parte autora pela decretação da revelia do demandado (fls. 

78).

5. Após, vieram os autos conclusos.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Frente ao contido na certidão de fls. 75, que noticia que a parte 

demandada fora citada e quedou-se silente, DECRETO A SUA REVELIA, 

conforme o que dispõe o art. 344, do CPC, e aplico os seus jurídicos e 

legais efeitos.

8. Não havendo vícios processuais passíveis de macular a marcha 

processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

9. De outro norte, ao considerar que não foram deduzidas as provas que 

se pretende produzir, INTIMEM-SE as partes para as especificarem, 

justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

10. Após, voltem-me conclusos para deliberações.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

12. Após, voltem-me conclusos para apreciação.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171580 Nr: 4319-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. O pleito de fl. 86 foi manejado em nome da executada. Todavia, trata-se 

de cumprimento de sentença e esta é revel desde a ação de 

conhecimento. Ademais, verifica-se que o patrono do peticionante de fl. 86 

defende os interesses do autor desde a petição inicial da ação ordinária.

2. Desta forma, recebo o pleito de fl. 86 como sendo do exequente e 

DEFIRO-O, na forma como requerido.

3. Por consequência, DETERMINO a suspensão do processo pelo período 

de 90 (noventa) dias.

 4. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o exequente para requerer o que 
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entender de direito ao prosseguimento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208638 Nr: 8666-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Fernando Gonçalves Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 56/57 para CONVERTER a 

presente ação de conhecimento em AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos 

dos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei 911/69 c/c o art. 329, I, CPC/2015. 7. 

PROCEDA-SE às anotações necessárias no Sistema Apolo e 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos.8. Dando prosseguimento ao feito, 

DETERMINO a CITAÇÃO do executado para pagar o débito de folhas 

57-verso, em 03 (três) dias (art. 829, do CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não os 

tenha indicado, nos termos do §2º, do artigo supracitado.9. Verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, 

com intimação do executado, na forma do art. 841, §§ 1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.10. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914), no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915), contados na forma do art. 231, do Códex 

Civil. 11. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente 

e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante 

em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916).12. FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo 

executado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC/2015).13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277089 Nr: 5472-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 26 e 28 a parte autora requereu a juntada da sentença correta 

nos autos, uma vez que a sentença publicada não versa sobre estes 

autos.

2. INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista que as publicações 

disponibilizadas através do sistema possuem caráter meramente 

informativo.

 3. Ademais, a sentença que consta nesta ação (fls. 24/24v) é da 

presente lide, não havendo, no bojo dos autos, decisão estranha ao feito. 

Salienta-se ainda que a sentença homologou a desistência do autor, 

exatamente na forma como este a manejou.

4. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – USO DE DOCUMENTO 

FALSO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA – LANÇAMENTO 

EQUIVOCADO E POSTERIORMENTE CANCELADO NO SÍTIO ELETRÔNICO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INFORMAÇÃO NÃO VINCULATIVA – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO [...] Eventual equívoco no 

lançamento realizado único e exclusivamente no sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça não se patenteia hábil, por si só, a justificar a nulidade do ato 

processual realizado, sobretudo quando o advogado foi devidamente 

intimado mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, e o 

lançamento indevido foi cancelado muito tempo antes da audiência 

designada, ressaltando que as informações veiculadas nos sites 

disponibilizados pelo Poder Judiciário não geram efeitos legais, sendo 

meramente informativas e não vinculantes, e, nomeadamente, porque não 

ficou evidenciado nenhum prejuízo ao acusado ou à sua defesa. [...]

 5. Cumpridas as determinações de fls. 24/24v, ARQUIVEM-SE estes 

autos. Procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213042 Nr: 11271-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonnes Christian Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Alves Moreira - 

OAB:6172/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina J. P. S. Scotton 

- OAB:20.659 OAB/SP, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de ação de reintegração de posse movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 77/78, oportunidade em que o pleito do 

autor foi julgado improcedente. Certidão de trânsito em julgado às fls. 80.

3. Às fls. 90/93, a parte exequente requereu seja dado início a fase de 

cumprimento de sentença com relação aos honorários sucumbenciais.

4. Os autos foram redistribuídos a esta Vara em razão da modificação de 

competência (fls. 95).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. CONVERTO a presente ação de conhecimento em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015 para 

processamento do feito em relação ao saldo devedor.

7. Assim, INTIME-SE a parte executada, por meio do Defensor Público 

nomeado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado às fls. 112, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

8. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

9. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

10. Não havendo prova do pagamento, voltem-me conclusos para 

apreciação do pedido de fls. 112.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290908 Nr: 13540-96.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Felix Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Do que se extraí da narrativa da parte autora, se faz necessário juntar 

aos autos a sentença proveniente do processo Cód.: 177132, bem como 

as peças essenciais referentes aos embargos de terceiro (Cód.: 229326).

2. Dito isso, INTIME-SE à autora para emendar a inicial juntando ao feito a 

sentença dos autos Cód.: 177132 e as peças imprescindíveis do processo 

Cód.: 229326. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180773 Nr: 2687-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Vistos.

1. Tendo em vista o lapso temporal desde a última manifestação e que os 

embargos em apenso foram recebidos sem efeito suspensivo, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o cálculo 

atualizado do valor da dívida, bem como requerer o que entender de direito 

ao prosseguimento da execução.

2. Após, conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277011 Nr: 5420-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Lima Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a correspondência devolvida juntada às fls. 140, 

INTIME-SE a parte autora para indicar endereço atualizado do réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290358 Nr: 13231-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A OTAVIANO DA SILVA - ME- KENED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barros Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Constatam-se dos autos que os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 13/13v, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

que se traduz na constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, que apesar de devidamente notificado sobre o atraso 

no pagamento (fls. 13-verso), o Requerido continuou inadimplente e, 

portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo TOYOTA/COROLLA 

1.8, cor CINZA, ano 2014, chassi: 9BRBLWHE7F0005877, PLACA 

QBC1245, RENAVAM 01008867400, conforme descrito na inicial (fls. 07).

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286979 Nr: 11210-29.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Garcia Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, carteira de trabalho ou outro documento 

idôneo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015. 9.Ou proceda com o recolhimento das custas judiciais, no 

mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 

e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 10.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289928 Nr: 12973-65.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSSOLINO PAULINELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 15/15v, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

que se traduz na constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, que apesar de devidamente notificado sobre o atraso 

no pagamento (fls. 15-verso), o requerido continuou inadimplente e, 

portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo FORD FIESTA ROCAM 

HATCH FLEX, cor PRATA, ano/modelo: 2012/2013, chassi: 

9BFZF55A4D8427618, PLACA HCZ4133, conforme descrito na inicial (fls. 

03v).

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282750 Nr: 8735-03.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/busca e apreensão, no valor total de 

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237102 Nr: 14214-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florielton Teixeira Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Brito Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da requerente via DJE, para 

efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do requerido para comparecer à 

audiência designada, no valor total de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285482 Nr: 10376-26.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Marques Vieira de Castro 

- OAB:31522/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230299 Nr: 9260-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorran Andrade de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. A parte autora requer à fl. 119 a desistência da ação, tendo em vista 

que as partes transigiram amigavelmente.

 2. Ademais, verifica-se que o requerido sequer foi citado.

 3. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

4. Sem custas, uma vez que já recolhidas e sem honorários, por não 

haver sequer formado a relação processual.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154792 Nr: 6500-10.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Manzan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Brescovici - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Tendo em vista a discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, 

com fundamento no art. 524, § 2°, do CPC/2015, DETERMINO a remessa 

dos presentes autos ao Sr. Contador Judicial pra que proceda ao cálculo, 

na forma ordenada pela sentença de fls. 202/208 e acordão de folhas 

252/256, com trânsito em julgado em 11.10.2017.

2. Aportando os cálculos, ouçam-se as partes no prazo de 05 (cinco) 

dias, voltando-me após, conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214245 Nr: 11997-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Silva Ribeiro Borges

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes para comparecerem perante o Sr. Perito na data 

de 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16HS45MIN (Horário local), para 

realização de nova perícia, no intuito de que seja sanada a divergência 

nos laudos elaborados nos autos (fls. 60v e 85), sem qualquer ônus pelas 

partes, conforme agendamento designado às fls. 110

 2. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 1804-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Luiz Paulo Gansalves de Resende 

- OAB:6272, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.
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 1. Diante do depósito integral da astreinte aplicada em sentença, fls. 257, 

dou por quitada a referida obrigação, forte no artigo 794, II do CPC/2015.

2. No que concerne aos honorários advocatícios, verifico que o DR. 

DIANARY CARVALHO BORGES, foi contratado pelo requerente e atuou da 

propositura da ação até a prolação da sentença. Constato também que, a 

partir da prolação da sentença, quem representa o suplicante é os 

advogados associados do escritório Vinícius de Morais advocacia 

(fls.132), que apresentaram recurso de apelação e demais atos até o 

presente momento.

 3. Deste modo, determino que a os honorários fixados na sentença de 

folhas 98, confirmado pela decisão monocrática de folhas 159/164º seja 

rateado na proporção de 60% para o DR. DIANARY CARVALHO BORGES 

conforme instrumento de folhas 14 e 40% para os advogados associados 

mencionados no instrumento de (fls.132). (STJ - AREsp: 1303840 RJ 

2018/0132902-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

29/06/2018).

4. Passada em julgada esta decisão, proceda-se o levantamento dos 

honorários depositados às folhas 257 na proporção acima indicada, em 

favor dos referidos causídicos. De igual modo, determino o levantamento 

do valor principal referente à multa, em favor do Exequente, na conta 

indicada às folhas 259.

5. Por fim, determino que a seja dado o necessário cumprimento no a partir 

do item 03 da folha 250.

 6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99967 Nr: 4970-05.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzita Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A, Roberio Braga Vilela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7531/GO

 Visto.

1. Diante da notícia exarada às folhas 118, pelo Cartório de Registro de 

Imóveis desta comarca, qual seja, de que o imóvel penhorado foi 

adjudicado a terceiro em data de 14.01.2014, razão pela qual, TORNO SEM 

EFEITO a penhora e demais atos realizados a partir da folhas 115.

2. Assim, intime-se a Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

requeiras os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 3514-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Vistos.

1. Ante a impugnação apresentada às folhas 149/153 ouça-se o autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, voltando-me após, conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169363 Nr: 1419-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 108/109 consta decisão determinando a desconstituição da 

penhora realizada sobre o valor de R$ 4.476,48 (Quatro mil e quatrocentos 

e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e a restituição do valor 

na conta em nome do executado. Além disso, houve deferimento da 

consulta via sistema Renajud e InfoJud, a fim de apurar a existência de 

bens passíveis de penhora.

3. Em seguida, consta manifestação do executado requerendo a análise 

do desbloqueio e a expedição de alvará judicial.

 4. Assim, considerando que o pedido já fora analisado, CUMPRA-SE na 

íntegra decisão de fls. 108/109 e expeça-se alvará em favor do 

executado, conforme o item “10” da decisão.

5. E após serem realizadas as consultas, via sistema Renajud e InfoJud, 

INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco dias), 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 6. Intime-me se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290608 Nr: 13379-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalcino Borges de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Silva, Antônio Marcos Pinto dos 

Santos, Roselly Gonzaga Matos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 16.CITEM-SE os requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 21 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 09h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).17.Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do § § 8º 

e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.18.Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 19.DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 03 (três) parcelas iguais, devendo ser depositado até o 

dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora o cumpr imento da 

obrigação.20.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 39202 Nr: 227-59.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Mata Rica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Cetrône

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON AZOLINI - OAB:3094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO TALVANI DE LIMA 

COUTO - OAB:7909/GO

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais e morais movida 

pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 262/268. Certidão de trânsito às fls. 334.

3. Às fls. 338, a parte exequente requereu o regular prosseguimento do 

feito quanto aos pedidos da reconvenção no que diz respeito a obrigação 

de pagar.

4. Após, os autos retornaram conclusos.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. CONVERTO a presente ação de conhecimento em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015 para 

processamento do feito em relação ao saldo devedor.

7. Assim, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, para, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo 

apresentado às fls. 230/230-v, acrescido de custas, se houver, sob pena 

de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios 

também no percentual de 10% sobre o valor da execução, conforme art. 

523, §1º, do CPC/2015.

8. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

9. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289233 Nr: 12552-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. DA SILVA MULTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE a Executada para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação da executada, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a executada requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pela parte devedora. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290819 Nr: 13498-47.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusceline Gomes da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

16h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284160 Nr: 9594-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vicente de Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. RECEBO a emenda a inicial de fls. 21.

2. Compulsando os autos verifico que o autor pleiteia pelo benefício da 

gratuidade de justiça. Aduz que não possui condições de custear as 

despesas processuais. Requer o parcelamento das custas (fls. 21).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido 

àqueles que comprovarem a hipossuficiência financeira por meio 

documento hábil e idôneo, o qual não foi trazido aos autos.

5. Diante do exposto, devidamente intimado a comprovar a 

hipossuficiência, o requerente não foi capaz de comprovar 

hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício da justiça gratuita.

6. Por conseguinte, DEFIRO o parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do art. 98, § 6º, do CPC e art.76, §2º, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com redação dada pela 

Emenda Regimental nº25/2016- TP, sob pena de indeferimento da inicial.

7. Consigno que o autor deverá pagar o valor das custas e taxas iniciais 

do processo em 04 (Quatro) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de 

cada mês.

 8. Assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor 

para calcular o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias 

de pagamento.

 9. Em seguida, intime-se, imediatamente, para quitar a primeira parcela. 

Caso o autor deixe de quitar qualquer parcela referente às despesas 

processuais, o feito será extinto, com cancelamento da distribuição, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.

10. Com o primeiro pagamento das despesas processuais, voltem-me 

conclusos para análise dos pedidos iniciais.

11. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193691 Nr: 12873-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho 

Médico Ltda, Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Sales Brandi 

Mourão - OAB:OAB/MT 13584-A, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448/B

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem acerca do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça.

 2. Nada sendo requerido neste prazo, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177044 Nr: 11192-81.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Nascimento Freitas, Breno Miranda 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga 

acerca do bloqueio de fls. 121/122, bem como sobre a manifestação da 

Executada ANA PAULA.

2. Após, venham-me conclusos.

3. Cumpra-se, com urgência. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211334 Nr: 10287-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Vistos.

1. O exequente manifestou às fls. 119/120 pela expedição de mandado de 

penhora e avaliação dos bens encontrados em nome da parte executada, 

no valor da dívida, conforme planilha de fls. 111.

3. Assim, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastarem para a satisfação da obrigação, no endereço declinado 

às fls. 56, lavrando-se auto, nos termos do art. 838, CPC.

4. Após, INTIMEM-SE os executados para, querendo, oporem embargos no 

prazo legal (Art. 841, CPC).

5. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6010 Nr: 1434-74.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Osvaldo Raye de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 104, manifesta a exequente pelo protesto judicial. A parte autora 

trouxe planilha atualizada do crédito às fls. 130.

3. Após, retornaram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante de tudo que consta nos autos, verifico que o pedido retro da 

exequente merece prosperar, visto que presentes os requisitos 

autorizadores do art. 782, §3º, CPC.

6. Assim, frente ao silêncio do réu quanto à quitação do débito, DEFIRO o 

pedido retro e, por consequência, DETERNIMO a inclusão do executado no 

cadastro de inadimplentes, devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA 

DECISÃO, com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, o número do processo, o valor da dívida (fls. 130) e a data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, bem como da presente e, 

encaminhado ao CARTÓRIO de PROTESTO desta unidade judiciária pela 

parte autora, visando à efetivação do protesto, nos termos do 782, §3º do 

C.P.C/2015.

 7. Após o cumprimento, INTIME-SE a parte autora para requerer os atos 

necessários para prosseguimento do feito, adotando as medidas cabíveis 

ao deslinde da ação, no prazo de 10 (Dez) dias.

8. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186741 Nr: 7651-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Monteiro Lima - 

OAB:20144/GO, Miguel de Paula Czeder - OAB:30.942-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de dilação de prazo colacionado às fls. 81 e, por 

conseguinte, DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

2. Após, INTIME-SE a parte autora para manifestação nos autos, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias acerca do resultado das consultas via 

RENAJUD e INFOJUD, sob pena de extinção do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151907 Nr: 2352-53.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Pirani - ME, Bianca Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, PROCEDA-SE também à consulta por meio do Sistema InfoJud a 

fim de obter as últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3128 Nr: 2498-22.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANGI NAFEZ BAZI

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

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

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro, PROCEDA-SE à busca de veículos em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntada a resposta, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

3. Consigno que sendo localizados veículos e efetuada a restrição, 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 66893 Nr: 458-81.2007.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Szeligowiski Ramos - 

OAB:2296-A, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que a execução se move pelos 

interesses do exequente e este nada disse sobre a atualização do débito, 

requerendo apenas a penhora já determinada na decisão retro.

2. Deste modo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 514/514v.

3. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 8802-51.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

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

- OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro, PROCEDA-SE à busca de veículos em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntada a resposta e sendo localizados veículos, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito.

3. E não sendo localizados, voltem-me conclusos para análise do pedido 

sucessivo.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231344 Nr: 10000-11.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenilson de Campos Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais e morais movida 

pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 104/106.

3. Às fls. 108/115, a parte exequente requereu seja dado início a fase de 

cumprimento de sentença.

4. Os autos foram redistribuídos a esta Vara em razão da modificação de 

competência (fls. 116).

5. Após, os autos retornaram conclusos.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. CONVERTO a presente ação de conhecimento em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015 para 

processamento do feito em relação ao saldo devedor.

8. Assim, INTIME-SE a parte executada, por meio do Defensor Público 

nomeado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado às fls. 112, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

9. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

10. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

11. Não havendo prova do pagamento, voltem-me conclusos para 

apreciação do pedido de fls. 112.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 7644-92.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neumann & Silva Ltda - EPP, Celso Luiz 

Neumann, Ézio Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro, PROCEDA-SE à busca de veículos em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntada a resposta, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

3. Consigno que sendo localizados veículos e efetuada a restrição, 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211234 Nr: 10216-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 83 e, por conseguinte, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 01 (um) ano, de acordo com o disposto no art. 921, III, do CPC.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente, por meio do seu 

patrono constituído nos autos, para manifestar-se em 15 (quinze) dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção, conforme art. 

485, III, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 2285-59.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Geovany Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. Tendo em vista que transcorreu o prazo da suspensão deferida à fl. 

246, CUMPRA-SE o item II da decisão retro.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290506 Nr: 13315-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA CÍCERA GONÇALVES ME, DIVINA 

CÍCERA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE as Executadas para pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecerem bens à 

penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação da executada, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. As Executadas poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão as executadas requererem que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pela parte devedora. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168322 Nr: 11365-42.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erly Candida da Cruz

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

Banco Panamericano S/A, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, 

Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Diles dos Santos 

Predolin - OAB:OAB/SP-285.526, André Rennó Lima Guimarães de 

Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz Resende - 

OAB:84.400-MG, CARLA DE PRATO CAMPOS - OAB:OAB/SP 156.844, 

Carla Luiza de Araújo Lemos - OAB:RJ 122.249, CARLOS ALBERTO 

DIAS SOBRAL PINTO - OAB:OAB/RJ 83.175, CARLOS EDUARDO 

PEREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026, Carlos Martins de Oliveira 

- OAB:OAB/RJ 19.608, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296/MT, 

EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVÊA - OAB:OAB/RJ 59.211, Fábio Roberto 

de Almeida Tavares - OAB:147.386/SP, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, Gustavo Nagalli de Camargo - OAB:OAB/SP-306.029, 

Igor Daniel Candalaft Drimus - OAB:OAB/SP-216.196, Klayton 

Munehiro Furuguem - OAB:OAB/SP-150.062, Maicon Pedro Duarte 

de Moraes - OAB:22768/MT, MAXIMIANO JOSÉ GOMES DE PAIVA - 

OAB:OAB/RJ 24.200, NAYNE CORREA DEVOTTE - OAB:22003/0, 

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO - OAB:OAB/RJ 60.359, Paula 

Prates Boggione Guimarães - OAB:MG - 127.451, Rafael Antônio da 

Silva - OAB:244.223/SP, Rodrigo Ayres Martins de Oliveira - 

OAB:OAB/RJ 100.391, ROGERIO WILLIAM BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RJ 73.167, VINICIUS MARI - OAB:OAB/RJ 75.232

 Vistos.

1. Pleiteia o réu BANCO BMG S/A o desarquivamento para se manifestar 

acerca de valores a serem levantados em seu favor. Reitera ainda seu 

pedido manejado à fl. 420.

2. Todavia, compulsando os autos, percebe-se que o pleito de fls. 420 foi 

deferido na decisão de fl. 425, cumprida logo após (fl. 426), sendo 

liberado ao banco o valor total para zerar a conta vinculada ao processo.

 3. Ante o exposto, tendo em vista que o pedido do réu já foi deferido à fl. 

425, DETERMINO o arquivamento destes autos.

4. Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 5610-47.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo das Máquinas Ltda, Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Jacomini - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro, PROCEDA-SE à busca de veículos em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntada a resposta, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

3. Consigno que sendo localizados veículos e efetuada a restrição, 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290821 Nr: 13500-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzamar Alves Duarte

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285958 Nr: 10619-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivianne Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de dilação de prazo colacionado às fls. 24 e, por 

conseguinte, DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

2. Após, INTIME-SE a parte autora para manifestação nos autos, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a mora da parte requerida, 

sob pena de extinção do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 7125-20.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Vieira Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lycurgo Leite Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Haja vista o decurso do prazo pleiteado pelo autor para providenciar o 

cumprimento da carta precatória, INTIME-SE-O para que se manifeste 

acerca do seu cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Decorrido o prazo acima, venham-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 101940 Nr: 6943-92.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Olindo da Silva, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 145, tendo em vista que cabe ao 

representante da parte realizar a diligência no sentido de se informar 

sobre o andamento da Ação Civil Pública que tramita na 4ª Vara Cível 

desta comarca.

2. INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 10 (dez) dias, pleiteando especificamente o que pretende para dar 

prosseguimento ao feito de forma eficaz, sob pena de arquivamento do 

feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290053 Nr: 13025-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o executado requererem que seja admitido pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289970 Nr: 12985-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cite-se o Requerido para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 

advertências legais.

2. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, o devedor 

ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19597 Nr: 530-15.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B-BdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 Vistos.

 1. Ao considerar o lapso temporal transcorrido e o teor do requerimento 

de fls. 576, entendo por prejudicada a análise de dilação de prazo.

2. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento do feito com a adoção das medidas 

executivas que entender pertinente ao deslinde do feito, bem como 

apresente planilha de cálculo atualizada do crédito, sob pena de não o 

fazendo incorrer na extinção da ação, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/2015.

3. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99385 Nr: 4390-72.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronan José de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Nunes, Palmério Jerônimo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 8.Ante o exposto, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse do lote 

urbano situado nesta cidade de Barra do Garças-MT, com 145,89 m² 

(cento e quarenta e cinco metros e oitenta e nove centímentros 

quadrados), locado sob o nº 08-B, quadra 18, loteamento Cidade Velha, 

limitando a frente para a Avenida Dep; Antonio Joaquim, medindo 18,05 

metros, do lado direito para a área remanescente do lote 08, medindo 

08,00 metros, do lado esquerdo para o lote 01 medindo 09,00 metros e 

fundo para o lote 07 medindo 18,00, sob a matrícula nº 47.888, registrada 

no CRI local. 9.Autorizo, desde já, o uso de força policial, caso necessário 
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para o cumprimento desta decisão. 10.INTIME-SE pessoalmente o 

executado/autor, Sr. Ronan José de Farias para que constitua novo 

advogado nos autos, tendo em vista a comunicação de renúncia de fls. 

201, bem como para que pague o valor indicado às fls. 189.11.Remeta-se 

o feito ao Cartório Distribuidor para as anotações necessárias no Sistema 

Apolo e na capa dos autos, a fim de constar no polo passivo da demanda 

o Sr. RONAN JOSÉ DE FARIA e a Sra. MARIA DAS GRAÇAS e no polo 

ativo o Sr. ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA e o Sr. PALMÉRIO 

JERÔNIMO DE OLIVEIRA.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169364 Nr: 1420-94.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que compete ao exequente realizar 

tais diligências.

2. Ante o exposto, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito acerca dos veículos localizados 

através do sistema RENAJUD, sob pena de liberação de seus gravames.

3. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290741 Nr: 13434-37.2018.811.0004

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurélio Alves Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR Tran Soluções em Trânsito Ltda - ME, 

Glenio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64062 Nr: 7110-51.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB KRUGER - OAB:4419

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro, a fim de promover o desarquivamento dos autos e 

carga ao executado.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17180 Nr: 1955-48.1998.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria & Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florisvaldo Flores Lopes - 

OAB:MT 647

 VISTOS.

1. Considerando a ordem elencada no artigo 835 do CPC/2015, determino 

que seja realizada penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado à fl. 126/127.

 3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42671 Nr: 967-17.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Laura Cavalieri Dutra - OAB:19.896/MS, Rosangela da 

Rosa Correa - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro, PROCEDA-SE à busca de veículos em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntada a resposta, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

3. Consigno que sendo localizados veículos e efetuada a restrição, 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169161 Nr: 1157-62.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Tinan Neto, Laurenice Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido “a)” de fls. 130, tendo em vista que o gratuidade da 

justiça não compreende as verbas administrativas referentes às 

obrigações fiscais, mas somente as mencionadas no rol do art. 98, § 1º do 

CPC.

2. INTIME-SE o advogado representante da parte autora que apresentou 

procuração às fls.119, para manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) 

dias acerca da sentença de fls. 124.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 15653 Nr: 177-09.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Guadagnin, Francisca Barbosa 

Guadagnin, Valdeci Antônio Guadagnin, Vanderlei José Guadagnin, Clarice 

Guadagnin, Odete Putton Guadagnin, Volmir Guadagnin, Janete Putton 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido retro no sentido de conceder o prazo de 30 (trinta) 

dias para que a parte autora promova o regular andamento do feito, 

aportando aos autos planilha atualizado do crédito, bem como requerer as 

medidas que entende necessárias ao deslinde da ação, sob pena de 

extinção.

2. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151551 Nr: 1732-41.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte - Coop. de Economia e Créd. Mútuo dos 

Func. Inst. Financ. Púb. Fed.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonzaga Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752, MARCO ANTÔNIO GOULART JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fl. 142. Expeça-se alvará para a liberação dos 

valores bloqueados à fl. 112. Diante do teor da certidão de fl. 143, caso se 

faça necessário à liberação da quantia bloqueada, OFICIE-SE à conta 

única a fim de corrigir o equívoco no tocante ao número do processo ao 

qual os valores devem estar vinculados.

2. No intuito de efetivamente se prodecer à penhora dos veículos na forma 

requerida pela Exequente à fl. 134, se faz necessário que tal parte informe 

a localização destes bens. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informar o local em que se encontram os 

veículos, os quais ela pretende sejam penhorados.

3. Decorrido o prazo acima, venham-me conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264662 Nr: 15944-57.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farmavida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Vistos.

1. Ante a justificativa da parte da autora pelo seu não comparecimento na 

audiência de conciliação às fls. 113/114, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 21 DE JANEIRO DE 2018 às 10h00min 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

2. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177121 Nr: 11292-36.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mourão, Tânia Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Henrik Batista de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 VISTOS.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do executado 

constante nos autos é inválido, conforme extrato anexo, o que inviabiliza a 

realização do pedido da exequente à fl. 114.

3. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe a este Juízo os dados corretos da parte executada ou 

requeira o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena 

de arquivamento da ação.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290550 Nr: 13347-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. M. Abreu & Cia Ltda, Rubinaldo Maia Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leylliane Cristina Ramos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se notificação judicial ajuizada por R. M. ABREU & CIA LTDA em 

face de LEYLLIANE CRISTINA RAMOS SILVA.

2. Segundo o requerente, este firmou com o notificado contrato particular 

de compra e venda de imóvel com garantia. Aduz o notificante que a 

requerida deixou de cumprir as obrigações contratuais por ela assumidas, 

sem efetuar o pagamento de qualquer parcela do financiamento do imóvel.

3. Assim, pretende o autor seja a demandada notificada para constituir em 

mora e, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar o imóvel (lote 08, Qd. 

359, Jardim Nova Barra – Matrícula nº 65.268) objeto do contrato.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. A notificação judicial é procedimento de caráter preventivo, consistente 

na manifestação formal da vontade, com o objetivo de prevenir 

responsabilidades e eliminar a possibilidade de alegação futura de 

ignorância, não tendo outra consequência jurídica que não a de dar a 

conhecer, ao destinatário, seu teor.

6. Segundo o art. 726, CPC/2015:

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a 

outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito.”

7. Diante do exposto, DEFIRO os pedidos formulados na inicial.

8. EXPEÇA-SE o competente mandado de notificação, a fim de cientificar a 

notificada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o cumprimento 

da obrigação aduzida pelo notificante.

9. Após, PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e à entrega 

dos autos à parte requerente (art. 729, CPC/2015).

10. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, 

§2º, CPC/2015.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193513 Nr: 12756-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moezia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1. Verifico que a única preliminar arguida pela defesa já foi verificada, 

como se vê às fls. 125 a 128, momento em que o magistrado acolheu o 

pedido da autora e recebeu a inicial, sanando este vício. Não havendo 

outros vícios a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. A autora pugnou pelo julgamento do feito no estado em que se 
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encontra, como se vê à fl. 150. Posto isso, sendo matéria de direito e de 

fato, deve ser julgado o feito, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do 

CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285729 Nr: 10498-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Luiz da Costa, Rose Leno Silva de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A em face EMERSON LUIZ DA COSTA e ROSE 

LENO SILVA DE FREITAS, todos qualificadas nos autos.

2. A parte autora requer à fl. 45 a desistência da ação, informando que a 

operação objeto da presente demanda encontra-se em dia.

 3. Ademais, verifica-se que o requerido sequer foi citado.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Posto isso, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

6. SEM custas e honorários advocatícios.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280655 Nr: 7565-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial movida por Banco 

do Brasil S/A em face de Roberto Garcia Miranda.

2. O executado foi citado às fls. 44.

3. Assim, CERTIFIQUE-SE acerca do decurso de prazo para pagamento do 

débito ou para garantir a execução.

4. Após, DETERMINO o cumprimento do segundo parágrafo da decisão de 

fls. 35. Com isso, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens 

indicados às fls. 06, item “3”, no imóvel rural da parte executada (Fazenda 

Bambu I e II, conforme fls. 12/13 dos autos em apenso), lavrando-se auto 

(art. 838, CPC), ficando a realização do ato às expensas do exequente.

5. Após, INTIME-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

legal (Art. 841, CPC).

6. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269447 Nr: 657-20.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luiz Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingracinha Brito de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487, VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - OAB:43679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 Vistos.

1. Tem-se o princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015) como aquele 

que visa a preparação do feito para receber decisão saneadora.

 2. Ante o exposto, tendo em vista que a única preliminar aventada pela ré 

consiste na impugnação à justiça gratuita concedida ao autor, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com 

suas 03 (três) últimas declarações de imposto de renda a fim de 

comprovar a necessidade aludido benefício. Ou, no mesmo prazo, 

proceda com o recolhimento das custas judiciais.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171000 Nr: 3563-56.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Souza Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sousa da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Converto a presente ação de conhecimento em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523, do CPC.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

5. REMETA-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda com as 

alterações necessárias na capa dos autos e no sistema Apolo.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288643 Nr: 12228-85.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leniva Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Luiz Florêncio Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, RECEBO a emenda à inicial de fls. 77/79.

2. DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

 3. CITE-SE o Requerido, por mandado, no endereço declinado às fls. 03, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, às 12h30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu defensor.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290356 Nr: 13230-90.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JomarAlves Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente trazer aos autos a 

conclusão da perícia agendada às fls. 50, bem como informar o ponto que 

entende equivocado no procedimento administrativo, no prazo de 15 

(quinze) dias, com fundamento no art. 321, CPC/2015, sob pena de 

indeferimento.7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268899 Nr: 228-53.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA NOBRE DE SOUZA - OAB:136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MT

 VISTOS.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 79, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

processuais, sob pena de extinção na forma do art.485, I, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212372 Nr: 10888-14.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rasma Rejany Gomes Miranda Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial de fls. 42, sob pena de preclusão.

2. Após, voltem-me conclusos.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206370 Nr: 7366-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 105 e determino a expedição de ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO do numerário depositado na CONTA ÚNICA, vinculado a 

estes autos, como se vê às fls. 96, devendo o valor ser transferido via 

TED, em conta bancária informada pelo exequente às fls. 105.

2. INTIME-SE o exequente no prazo de 15 (quinze) dias para manifestar no 

feito, pugnando os atos necessários para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283283 Nr: 9075-44.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimas Flores Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Alves Teixeira - 

OAB:23254/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao considerar a necessidade da instrução processual para o deslinde 

do feito, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 14 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 51650 Nr: 1409-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. Barrichello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e CONCEDO ao Exequente prazo de 30 (trinta) 

dias para a apresentação das certidões, assim como pleiteado.

2. Decorrido o prazo, venham-me conclusos para análise dos embargos 

de declaração de fls. 205/209.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291028 Nr: 13627-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINO PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pinheiro Maciel & Pinheiro Maciel Ltda, 

Vinícius Pinheiro Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecerem bens à 

penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 
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independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os executados requerer que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165809 Nr: 8028-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. B. Magalhães - ME (Restaurante Comer Bem)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charer Ahmad Fayad, Barra do Garças Futebol 

Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT

 VISTOS.

1. Em análise aos pedidos colacionados pelo autor às 378/382 e 

considerando que a parte executada foi regularmente intimada e não 

efetuou o pagamento, DEFIRO o pedido de penhora online por meio do 

Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada.

 2. Proceda-se à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, conforme cálculo apresentado à fl. 383.

3. DEFIRO também a consulta via sistema RENAJUD, a fim de realizar a 

restrição de veículos eventualmente encontrados em nome da parte 

executada.

4. Juntada a resposta do Banco Central e sendo cumprida integralmente 

ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art. 854, CPC/2015 

e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação dos executados, também em 05 (cinco) dias.

5. Não havendo penhora de valores, DETERNIMO a inclusão da parte 

executada no cadastro de inadimplentes, conforme requerido no item “I”, 

devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e dos executados, o número do 

processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento 

voluntário, bem como da presente e, encaminhado ao CARTÓRIO de 

PROTESTO desta unidade judiciária pela parte autora, visando à 

efetivação do protesto, nos termos do § 1º, do art. 517 do CPC/2015.

 6. Após, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91767 Nr: 9179-51.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Fortes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Carvalho Assis - OAB:MT 

10.905, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 13.Deste modo, DEFIRO o pedido dos executados e DETERMINO a 

realização de nova avaliação da área de terras de 5,589ha, do R-17 da 

matrícula nº22.867 (fls. 313/318), ato a ser realizado por Oficial de Justiça, 

ficando a diligência sob encargo dos executados. 14.Consigno que o 

laudo deverá ser aportado aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. Na 

avaliação, o Sr. Meirinho levará em consideração, além das características 

gerais do imóvel, os seguintes quesitos:a) Área e localização do 

bem;b)Valor-base do mercado imobiliário local; c)Estado em que o imóvel 

se encontra;d)Existência de benfeitorias, construções ou atrativos que 

agreguem valoração. 15.Com a juntada do laudo de avaliação, ABRA-SE 

vistas as partes para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias 

sucessivos, a começar pela parte exequente.16.Após, voltem-me 

conclusos.17.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287439 Nr: 11520-35.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação indenizatória movida por Maurício Gabriel de Oliveira e 

Sílvia dos Santos Matos em face de Francisco Fortes Filho.

2. DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

 3. CITE-SE o Requerido, por mandado, no endereço declinado às fls. 03, 

oportunidade em que deverá ser INTIMADO para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, 

às 13h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do 

CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 543-09.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução movida por Ivo Matias em face de Alcido Nilson, 

todos qualificados nos autos.

2. O exequente manifesta à fl. 754 e aduz concordar com a proposta de 

acordo oferecida pelo executado para o pagamento no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual deverá ser depositado na conta 

corrente nº 4720-1, agência do Banco do Brasil nº 3499-1, e eventuais 

custas finais a serem pagas pelo devedor.

 3. Posto isso, INTIME-SE o executado para efetuar o depósito na conta 

indicada pelo exequente e juntar aos autos o comprovante da operação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Em seguida, INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca do 

depósito ou requerer os atos necessários ao deslinde da execução, em 

igual prazo.

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257261 Nr: 11041-76.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Carias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Requerido, , no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE 

JANEIRO DE 2019, às 13h30min (HORARIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183820 Nr: 5347-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Patrícia Lopes Ferreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestação sobre o calculo de folhas 212, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 207-05.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. H. Borges Me, CLEUZA HELENA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOMATH - COMÉRCIO DE MATERIAS 

HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON AZOLINI - OAB:3094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO PERES - 

OAB:13451/GO

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem sobre os calculos de folhas 375, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38747 Nr: 1465-16.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supergasbras Distribuidora de Gás S/A, Alexandre 

Rodrigues da Fonseca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marson e Nascimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROCHA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 21.241, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito nos termos da decisão de 

folhas 298, no prazo de 30 ( trinta) dias, ante o decurso do prazo de 

suspensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 8022-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cassimira Ribeiro de Carvalho, Maria Dilsa 

Carvalho Santana, Marcio Venancio de Matos, Alenilson Oliveira Carvalho, 

Marcia Cristina Carvalho de Matos, Maria Vânia Venâncio de Matos Lima, 

Jessica Carvalho de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Ademir Ramos Cotrim, 

José Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a Defensora Pública representante do polo passivo 

pugnou pela redesignação da data da audiência marcada para o dia 

06/12/2018.

2. Contudo ante o lapso temporal em que o processo se arrasta e a 

possibilidade da Defensora comparecer na audiência, tendo em vista que 

estará no fórum, mantenho a data da audiência designada.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278063 Nr: 6078-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pereira Garcia, Rosa Maria Hungria 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CABRAL BARBOSA 

ANDRADE - OAB:15350/GO, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em solicitação a petição do exequente de fl. 14 e, conforme legislação 

processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para comprovar 

nos autos o recolhimento da taxa de distribuição da carta precatoria 

referente ao senhor distribuidor/contador no valor de R$ 41,41 reais a ser 

depositado na conta corrente 52.600-2, agência 7.140-4, no prazo de 15 

dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191745 Nr: 11531-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moezia Alves, M. M. Alves - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a apelação interposta pela embargante foi negada, 

INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, darem andamento 

ao feito, manifestando sobre o acórdão em mídia anexa.

 2. Sem manifestações, ARQUIVEM-SE.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 3953-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 

para que possamos encaminhar a carta precatória de fl. 147 para 

cumprimento na Comarca de Novo São Joaquim/MT, visando a penhora e 

avaliação do bem indicado ou, caso queira compareça nesta Secretaria, 

no mesmo prazo, para retirar referida deprecata e providenciar, 

diretamente, sua distribuição naquele Juízo.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262545 Nr: 14585-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 20.Posto isso, JULGO EXTINTOS os presentes Embargos à execução, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 525, §1º, IV c/c 485, 

IV do CPC/2015.21.Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO o 

Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários que FIXO 

em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC/2015.22.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias.23.DESAPENSE-SE 

esta demanda dos autos de cód. 91767 (cumprimento de sentença) e cód. 

287439 (Ação indenizatória).24.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160354 Nr: 933-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Kemerich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as consultas realizadas junto aos 

Sistemas Infojud e Bacenjud, conforme fls. 150/152 e, em cumprimento a 

decisão de fl. 148, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora, via DJE, para que no prazo de 15 dias, se manifeste nos autos e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244280 Nr: 2259-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Batista da Silva Mecanica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Cuida-se de Ação de Execução movidas pelas partes mencionadas 

acima, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 77/80 consta o termo de acordo firmado pelas as partes.

 3. Após, a homologação por sentença judicial do acordo e a determinação 

da suspensão do processo até o cumprimento do avençado.

4. Decorrido prazo de suspensão, o exequente pugna pela extinção da 

ação tendo em vista o cumprimento da obrigação.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Frente ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

7. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo firmando pelas 

partes às fls. 77/80.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169614 Nr: 1743-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellika da Silva Melquiades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a Defensora Pública representante do polo passivo 

pugnou pela redesignação da data da audiência marcada para o dia 

06/12/2018.

2. Contudo ante o lapso temporal em que o processo se arrasta e a 

possibilidade da Defensora comparecer na audiência, tendo em vista que 

estará no fórum, mantenho a data da audiência designada.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283448 Nr: 9166-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Alexandre Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor de R$ 

36,00 reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160391 Nr: 985-57.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José de Almeida David, Paolo Cesar da 

Silva, Flávia Lucia David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90050 Nr: 3904-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavicon Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 3904-24.2009.811.0004, 

Protocolo 90050, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 2089-60.2007.811.0004, 

Protocolo 68592, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178722 Nr: 703-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisley Amorim Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 703-48.2014.811.0004, 

Protocolo 178722, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56018 Nr: 226-06.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro, Erika Regiane Silva Oliveira 

Abdalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda 

Carelli, Quidinho Tolentino de Queiroz, HOSPITAL E MATERNIDADE 

MEDBARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, ERIKA REGIANE SILVA OLIVEIRA ABDALLA - OAB:MT- 

24.595, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S CORBELINO - OAB:5037, 

Marceli Fernanda Carelli - OAB:MT 16.054, Simiramy Bueno de 

Castro - OAB:MT 5.880-A, Valquiria de Carvalho Azevedo - 

OAB:9359-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 226-06.2006.811.0004, 

Protocolo 56018, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287882 Nr: 11774-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Regiane Silva Oliveira Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 11774-08.2018.811.0004, 

Protocolo 287882, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287881 Nr: 11773-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 11773-23.2018.811.0004, 

Protocolo 287881, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255386 Nr: 9840-49.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Rico Filho, Cynthia Regina Donche-Gay, 

Agropecuaria Cristino Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves 

de Santana, Norival Rico Filho, Cynthia Regina Donche-Gay, Alexandre 

Rico, Maina de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Adamczik - OAB:28721-PR, 

JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZIK - OAB:3391-A, FABIANO EMILIO BRAMBILA NERI - 

OAB:243903, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, Márcio 

Luiz Niero - OAB:PR 11.333, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLAUCIANE 

IZUMMY TAMAYOCE, para devolução dos autos nº 

9840-49.2017.811.0004, Protocolo 255386, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250067 Nr: 6230-73.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Takashi Noleto Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 6230-73.2017.811.0004, 

Protocolo 250067, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227990 Nr: 7721-52.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Pereira de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

7721-52.2016.811.0004, Protocolo 227990, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216596 Nr: 804-17.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Breda de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ver Excelência em Oftamologia Ltda, Leopoldo 

Magacho dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Faria Crisóstomo 

Pereira Lacerda - OAB:18.483, Luciano Silva Lacerda - OAB:GO 

18.456, Michelle de Oliveira Castro - OAB:GO/17.731

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BEATRIZ DE 

FREITAS COSTA, para devolução dos autos nº 804-17.2016.811.0004, 

Protocolo 216596, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207501 Nr: 8032-77.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 8032-77.2015.811.0004, 

Protocolo 207501, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1243-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruvinel da Cunha, Nelceli Dias Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Oliveira, MARIA DA PENHA 

S. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023, 

Edilzete Gomes Morais de Abreu - OAB:MT 15.984, Luiz Aires 

Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Marcelo Farias Santos de Almeida 

- OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 1243-62.2015.811.0004, 

Protocolo 196167, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190111 Nr: 10382-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aldemar Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleksandro Magonaro de Jesus, Vanessa 

Vavassori Magonaro de Jesus, Francisco de Assis Bernardes, Agostinho 

Pereira Neto, Cartório do 2º Ofício Registro Civil e Notas de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, João 

Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVANA PAULA 

GOMES, para devolução dos autos nº 10382-72.2014.811.0004, Protocolo 

190111, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253656 Nr: 8795-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lothário Schirmbeck, Liane Roseni Schirmbeck, 

Darley Chaves, Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos e procedo a intimação do autor, via 

DJE, para manifestação/impugnação sobre os embargos monitorios 

apresentandos de folhas 109/117, pelo prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 2799-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. Rego - Me, Alex Teixeira Fernandes, 

Deusvane Quirino Rego Teixeira, João Ferreira Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos e procedo a intimação do autor, via 

DJE, para manifestação sobre a certidão de fls. 48, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283103 Nr: 8955-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gonçalves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, sendo R$ 2,50 vezes o km 

rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175572 Nr: 9295-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BLADIMIR DE SOUZA, Noelma Moreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Ibrahim Ali, Agrea dos Santos Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Certifico que os embargos de declaração de folhas 230/231,foram 

apresentados tempestivamente pela parte requerida. E, nesta ocasião 

impulsiono os presentes para proceder a intimação da parte autora, via 

DJE, para manifestar sobre os referidos embargos no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165167 Nr: 7135-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Maria de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Joaquim de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO, para 

devolução dos autos nº 7135-54.2012.811.0004, Protocolo 165167, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209158 Nr: 8995-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, Ana Carolina de Jesus P. S. Scotton - OAB:MT 

20.659, ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA - OAB:19903/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keury Ketlin de Araújo 

Oliveira - OAB:20.127/MT, Thiago Fiorenza de Souza - OAB:8352/MT

 Vistos.

1- DETERMINO a intimação da parte exequente para se manifestar sobre o 

pedido de fls. 110/126, no prazo de 10 (dez) dias.

2- Em razão disso, SUSPENDO o cumprimento do mandado de prisão de fl. 

106, devendo ser comunicada esta decisão ao juízo deprecado.

3- Decorrido o prazo fixado, venham os autos conclusos para apreciação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199086 Nr: 3181-92.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira dos Santos Souza, Maria Helena 

Guimarães, Marlúcia Oliveira Souza Alves, Manoel Oliveira Souza, Jeane 

Pereira, Lauristão Alves Ferreira, Maria Conceição de Souza, Adelino 

Oliveira Souza, Adesvaldo Oliveira Souza, Terezinha de Jesus Magalhães 

Souza, Anatalice Oliveira Souza, João Lazaro de Souza, José Messias 

Magalhães, Valdecir Fernandes de Souza, Maria Duarte Rocha, Valdecir 

Fagundes de Souza, Sebastião Duarte de Souza, Luzia Duarte de Souza, 

Vanderlino Alves de Souza, Maria do Carmo Alves Duarte, José Duarte de 

Sousa, João Primo de Sousa, Maria Lucia Ribeiro de Souza, Nercival Sidnei 

de Almeida, Amelia Souza Duarte de Almeida, Sebastião Fagundes de 

Souza, Manoelina Francisca Gomes, Antonio Rodrigues da Mata, Deuzilia 

Pereira de Souza Nunes, Marinalva Almeida Damasceno Duarte de Souza, 

Danilo Francisco Gomes Fagundes, Nilva Fagundes de Souza, Dejanira 

Fagundes de Sousa, Nayara de Souza Fagundes, Maria de Brito Souza, 

Laudelino Fagundes de Sousa, Eronides Fagundes de Sousa, Antonio 

Furtado de Lima, Leonila Ribeiro de Sousa, Vanilde Fagundes de Sousa, 

José Ribeiro de Souza, Maria José Parreira de Souza, Izenilde Fagundes 

de Souza, Dany Laura Gomes Fagundes, Edesio Fagundes de Souza, 

Orcelina Souza Duarte, Enesio Fagundes de Souza, Simone Aparecida 

Ribeiro de Matos Souza, Maria Divina de Lima, Espólio de Artur Fagundes 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275373 Nr: 4335-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Glerian Leite, Vanilda Rodrigues de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto 

ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290723 Nr: 13430-97.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, nos termos do acima exposto e considerando os documentos 

juntados aos autos, dando conta da urgência do pedido e a recalcitrância 

do ente em disponibilizar o medicamento, vejo por bem deferir a 

liminar.DEFIRO “initio litis” para conceder a tutela de urgência, nos termos 

do art. 300 do CPC, DETERMINANDO que os requeridos, em 05 (cinco) 

dias, forneça o medicamento Riluzol 50 MG, sob pena de aplicação de 

medidas que garantam o resultado prático equivalente.Defiro o pedido de 

justiça gratuita, conforme requerido.Dê-se ciência ao autor, bem como 

sugiro a este que procure a Secretaria Municipal de Saúde de Barra do 

Garças, munida das receitas médicas, para pleitear administrativamente 

pela disponibilização do medicamento que lhe foi receitado, ou seja o 

fizera, informe a este juízo.Citem-se os réus para responder a ação no 

prazo legal.Transcorrido os prazos sem que haja informações, diga o 

autor.Por fim, voltem-me para deliberar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 250504 Nr: 6579-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHAMD, AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO 6579-76.2017.811.0004 (CÓD. 250504)

Vistos.

Cuida-se de execução alimentos movida por Wykytthor Hugo Ferreira 

Martins Dias, neste ato representado por sua genitora, Adelita Martins 

Dias, em face de Abadio Martins Alves.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, e 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 287333 Nr: 11468-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão Autos de cód. 287333 3) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-C/01-F; a) Cite-se, o acusado Daniel Aparecido Alves dos Santos, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante Defesa técnica ou Defensoria Pública, na forma do art. 406, §3º, 

do CPP, cientificando-lhe que a não apresentação da resposta à acusação 

no prazo legal ser-lhe-á nomeado Defensor Público, nos termos do art. 

408, do CPP; b) Defiro a colheita do depoimento especial da vítima Ana 

Júlia Soares Silva, devendo ser colhido na forma do art.12, da Lei nº 

13.431/2017. c) Cumpra-se. Barra do Garças, 10.10.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284503 Nr: 9796-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtembergue Francisco de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos cód.284503

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Valtembergue Francisco Sales, nascido em 16.02.1985, filho de 

Eva Francisca Sales e Abel Francisco de Sales, incurso, em tese, na 

figura típica do art.121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, com as 

implicações da Lei nº 8.072/90.

A denúncia foi recebida em 24.08.2018 (fls.86/86-v).

O acusado Valtembergue Francisco Sales, por intermédio da Defensoria 

Pública, apresentou resposta à acusação (fl.98), reservando-se no direito 

de analisar o mérito em momento oportuno.

2. Análise da resposta

Não alegadas preliminares, nem questões de mérito (art. 397, do CPP), não 

é o caso de absolvição sumária.

3. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07.12.2018, às 

13h00min.

b) Junte-se aos autos o mandado de citação devidamente cumprido.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 10.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275963 Nr: 4709-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante de todo o fato exposto, por ausência dos requisitos legais, 

JULGO IMPORCEDENTE o pedido formulado por SANDRO ADALBERTO 

RIBEIRO PAREJA acerca da quebra do sigilo telefônico das ligações 

recebidas na linha telefônica nº 066-99991-7257.Ciência ao Ministério 

Público e Advogado.P.R.I.C.Decorrido o prazo recursal in albis, arquive-se 

com baixa.Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 290323 Nr: 13218-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos em correição. (...) No presente caso, está sendo assegurado 

todas as garantias para que o representado tenha suas necessidades de 

saúde atendidas no estabelecimento prisional, sendo inviável a sua 

colocação em prisão domiciliar.Destarte, o recolhimento domiciliar na 

hipótese se afigura inoportuno, uma vez que, para além da não 

comprovação do efetivo preenchimento do requisito estabelecido no art. 

318, II, do Código de Processo Penal, as circunstâncias do caso estão a 

desvelar a necessidade de encarceramento do indiciado pelo suposto 

crime de estupro.Assim, pelo exposto e não havendo mudança no quadro 

fático processual, certo de que a prisão preventiva rege-se pela cláusula 

Rebus Sic Stantibus, e ainda por não haver o preenchimento dos 

requisitos do art. 318, inciso II, do CPP, INDEFIRO o pedido de prisão 

domiciliar formulado em favor de SEVERIANO CUSTÓDIO DA 

SILVA.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Intime-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 31 de outubro de 2018.Augusta Prutchansky Martins 

Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HAVAIR FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono do polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 30/01/2019 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAIRO OLON DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a correspondência 

devolvida (Id 15752777), informando o atual endereço da parte reclamada 

para fins de citação e intimação, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIKY SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010075-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora e de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência do Ato Atentatório 

à Dignidade da Justiça), correspondente ao valor de R$ 200,00 (Duzentos 

reais), sob pena de aplicação do contido no art. 77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010075-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação 

(multa de dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da 

Litigância de má-fé), correspondente ao valor de R$ 200,00 (Duzentos 

reais), sob pena de aplicação das multas do artigo 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO TARSO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 11/12/2018 Hora: 14:20/MT (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA NOLETO (REQUERENTE)

FILOMENA MARQUES PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DA SILVA NOLETO SANTOS (REQUERIDO)
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Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 12/12/2018 Hora: 14:40/MT (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSIMAR CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

ROSALIA FREITAS DE LIMA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

MARCIA GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

HERICLEIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 10/12/2018 Hora: 18:00/MT (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILDMA MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 346,59 (Trezentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DA SILVA ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 11/12/2018 Hora: 13:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEAGNO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 
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R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA MONIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 12/12/2018 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALMEIDA WANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 309,00 (Trezentos e nove reais), referente à taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMINI - ME (REQUERIDO)

AGENOR JACOMINI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 12/12/2018 Hora: 12:40/ (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 14/12/2018 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012421-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES DE SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012507-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDERSON ALBUQUERQUE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 
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pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANIA DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012669-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CERQUEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 176,00 (cento e 

setenta e seis reais), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012784-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO - 

PAGAMENTO DE CUSTAS Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA 

MELO PROCESSO n. 8012784-19.2016.8.11.0004 Valor da causa: 

R$11,409.10 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA Endereço: Rua DO 

RONCADOR, 20, JARDIM DOMINGO MARIANO, BARRA DO GARÇAS - MT 

- CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Avenida MINISTRO JOAO ALBERTO, 00, CENTRO, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Nome: EDITORA ABRIL S.A. Endereço: 

Avenida DAS NAÇÕES UNIDAS, N 7221, 8º ANDAR, PINHEIROS, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 54259-020 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 137,76 (cento 

e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. ADVERTÊNCIA: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS, digitei. BARRA DO GARÇAS, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) JOSÉ FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA CRISTINA PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 
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centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 12:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 21/01/2019 Hora: 12:00 , (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020027-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON KLEITON RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE LACERDA ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 14/12/2018 Hora: 12:20, (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 22/01/2019 Hora: 12:00, (Horário de Mato 
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Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012063-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO (Assinado 

eletronicamente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 315,20 (Trezentos e quinze reais e vinte centavos), 

referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012322-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BENSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 176,00 (cento e 

setenta e seis reais), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO (Assinado 

eletronicamente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESMAR FERREIRA DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 144,80 (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR CAZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 13:00, (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012844-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

REI VEICULOS (REQUERIDO)

DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO VALOES METELLO (REQUERIDO)

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERIDO)

MARCIO OMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 13:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 289,60 (Duzentos e oitenta e nove reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA SUELI DA COSTA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 14:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RAMOS DE LIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 14:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 14:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 15:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 282712 Nr: 8716-94.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino dos Santos, José Carlos Martins Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20.976-MT

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato JOSÉ 

CARLOS MARTINS CARRIJO, na pessoa da sua advogada Drª FABÍOLA 

PARREIRA ALMEIDA para comparecer a audiência preliminar redesignada 

para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h00min (horário de Cuiabá-MT).Eu, 

______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum
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Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149631 Nr: 8302-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Intimo as partes e respectivos advogados a comparecerem no Mutirão de 

Recuperação de Crédito do Sicredi que acontecerá no dia 03/05/2016, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres-CEJUSC, 

das 8 às 17horas, sendo o atendimento realizado por ordem de chegada.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003666-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANIL DOS SANTOS SACRAMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias Por 03 (três) vezes, com intervalo de 

10 dias. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E T H E A  A S S U N Ç Ã O  S A N T O S  P R O C E S S O  n . 

1003666-64.2018.8.11.0006 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: EDILEUZA APARECIDA 

DE JESUS SILVA Endereço: RUA SANTA MARIA, 241, MARAJOARA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: GEOVANIL DOS 

SANTOS SACRAMENTO Endereço: RUA SANTA MARIA, 241, 

MARAJOARA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença 

prolatada nos autos supra identificado, que segue abaixo resumida, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). SENTENÇA: [...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de GEOVANIL DOS SANTOS 

SACRAMENTO, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora 

EDILEUZA APARECIDA DE JESUS SILVA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, em face de gratuidade da justiça. Saem os presentes 

intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal . Expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 5 de 

novembro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006176-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. L. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006176-50.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: APARECIDA DA SILVA 

EXECUTADO: ROMILDO RODRIGUES DE LIMA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos proposta por D. B. S. L., representado 

por sua genitora Aparecida da Silva em desfavor de Romildo Rodrigues de 

Lima, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte Exequente requer a 

execução dos alimentos vencidos no período de agosto a outubro de 2018 

com fundamento no art. 528 do Código de Processo Civil. Contudo, em 

consulta processual ao Sistema Pje/MT – Processo Judicial Eletrônico, que 

está em curso os autos de execução de alimentos sob o rito da coerção 

pessoal em que figuram as mesmas partes (código n. 

1003409-73.2017.8.11.0006), onde estão sendo executados, 

respectivamente, os valores referentes aos meses de março a maio de 

2017 e vincendas. Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial que esclareça em que 

consiste o interesse de agir nestes autos e caso entenda necessário, 

proceda a adequação dos pedidos com o cálculo atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003903-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES D AQUINO CORSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003903-98.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES D 

AQUINO CORSINI Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que os 

herdeiros renunciaram seus respectivos quinhões em favor da 

Requerente acostando aos autos termo de renúncia com firma 

reconhecida em cartório. Todavia, imperioso mencionar que a renúncia 

somente pode ser efetivada por escritura pública ou por termo judicial, 

conforme disposto no art. 1806 do Código Civil. Dessa maneira, intime-se a 

parte autora para regularizar a representação processual dos herdeiros 

ou apresentar escritura pública ou termo judicial de renúncia destes, no 
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prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado e 

com o retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000377-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERLI DORIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO (REQUERIDO)

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

ANA LUCIA MATTIELLO (REQUERIDO)

VIVIANN VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000377-26.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ERLI DORIGO 

REQUERIDO: ANA LUCIA MATTIELLO, LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA, 

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO, CARLOS ALBERTO MATTIELLO 

SOBRINHO, VIVIANN VIEIRA MATTIELLO Vistos etc. Ante a ausência de 

regularização processual ou renúncia, intime-se a requerente para indicar 

o endereço de Lize Mattiello de Oliveira para possibilitar sua habilitação 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002969-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

MATHEUS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

LUCAS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

PRISCILA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LACERDA CINTRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002969-43.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA BARBA 

CINTRA, LUCAS BARBA CINTRA, MATHEUS BARBA CINTRA, PRISCILA 

BARBA CINTRA, JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA INTERESSADO: 

JULIO CESAR LACERDA CINTRA Vistos etc. Diante do ofício retro, 

intimem-se os requerentes via advogado constituído para requererem o 

que entenderem de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

e devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 5 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65849 Nr: 3299-43.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR, E, EVPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CIBELI SIMÕES 

SANTOS - OAB:11.468 MT, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - 

OAB:6701

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do laudo pericial grafotécnico de fls. 714/724.

Ademais, diante da entrega do laudo pericial e de que a parte requerente 

da perícia é beneficiária da assistência judiciária gratuita, determino a 

expedição de certidão para o pagamento, os quais serão custeados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor 

do perito Thyago Jorge Machado, conforme determinado às fls. 617/622.

 Anotem-se no sistema processual os atuais advogados dos requeridos 

(fls. 725/726).

Intimem-se.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42083 Nr: 724-33.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Certifico que intimo o advogado VINICIUS CASTRO CINTRA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65849 Nr: 3299-43.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR, E, EVPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CIBELI SIMÕES 

SANTOS - OAB:11.468 MT, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - 

OAB:6701

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do laudo pericial grafotécnico de fls. 714/724.

Ademais, diante da entrega do laudo pericial e de que a parte requerente 

da perícia é beneficiária da assistência judiciária gratuita, determino a 

expedição de certidão para o pagamento, os quais serão custeados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor 

do perito Thyago Jorge Machado, conforme determinado às fls. 617/622.

 Anotem-se no sistema processual os atuais advogados dos requeridos 

(fls. 725/726).

Intimem-se.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 11831 Nr: 1606-68.2000.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT, Mirelly Felisberta de Souza - OAB:23.956 

MT

 Certifico que intimo a advogada MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA do 
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desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 147019 Nr: 5292-48.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO, CLEMENTES CRUZ 

NUNES, CLAUDIO CRUZ NUNES, CLAUDIA CRUZ NUNES HARTMANN, 

CLEONICIA CRUZ NUNES DE FARIA, CLEOMEDES CRUZ NUNES, CLEUSA 

CRUZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA DE ALBUQUERQUE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Certifico que intimo o advogado ATILA SILVA GATTASS do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006162-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA BATISTA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA COSTA HORACIO OAB - RO3445 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R BRASIL SOLUCOES S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 

260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

observando-se as formalidades e exigências legais, servindo esta de 

mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 

12 de dezembro de 2018 às 13h00min para realização de audiência. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 5 – Às providências. 

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido 

recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006162-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA BATISTA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA COSTA HORACIO OAB - RO3445 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R BRASIL SOLUCOES S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – 

DILIGÊNCIA CUMPRIR CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a 

este Juízo. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR JOSE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE STELATTO MARQUES (RÉU)

EDUARDO MARQUES LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Antes de deliberar acerca do pedido de 

tutela de urgência formulado no bojo da peça defensiva de id. 16027418, 

visando a efetivação do contraditório, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se quanto a tal pedido, bem como para apresentar resposta a 

reconvenção na forma do art. 343, §1º do CPC, consignando-se prazo de 

15 (quinze) dias. 2 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002917-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 14075463). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001367-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 80 de 701



Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação no prazo legal. 

Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000912-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000912-86.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LEOCADIO VIEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 

DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003479-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos, notadamente fornecendo endereço atual da 

parte requerida, para fins de efetivar sua citação. Cáceres/MT, 5 de 

novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034574-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002816-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 30 de janeiro de 2019 às 14h30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, de 05 de novembro de 2018 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003456-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA AVELINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA DUNGA LTDA - ME (RÉU)

SIMONE DALBEM DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO - PERITO NOMEADO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1003456-81.2016.8.11.0006 Valor da 

causa: $170,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA NEUZA AVELINA ALVES 

Endereço: Rua Campos Sales, 45, Bairro Jardim Cidade Nova, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: AUTO ESCOLA DUNGA 

LTDA - ME Endereço: Rua Costa Marques, 853, Centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: SIMONE DALBEM DE SOUZA Endereço: Avenida 

São João, 205, Bairro Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Senhor(a): A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca de sua 

NOMEAÇÃO PARA ATUAR COMO PERITO DO JUÍZO nos autos do 

processo acima indicado, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS : 1. Na perícia designada, a parte deverá 

apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 2. As partes 

poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. Art. 469 do CPC. Cáceres-MT, 5 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003456-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA AVELINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA DUNGA LTDA - ME (RÉU)

SIMONE DALBEM DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO - PERITO NOMEADO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1003456-81.2016.8.11.0006 Valor da 

causa: $170,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA NEUZA AVELINA ALVES 

Endereço: Rua Campos Sales, 45, Bairro Jardim Cidade Nova, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: AUTO ESCOLA DUNGA 

LTDA - ME Endereço: Rua Costa Marques, 853, Centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: SIMONE DALBEM DE SOUZA Endereço: Avenida 

São João, 205, Bairro Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Senhor(a): Dr. Sérgio Ricardo Evangelista Av. Brasil, 2337, Hospital 

Cândido Portinari, Vila Romana, Sorriso -MT, CEP: 78890-000 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca de sua NOMEAÇÃO PARA 

ATUAR COMO PERITO DO JUÍZO nos autos do processo acima indicado, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS : 1. Na perícia designada, a parte deverá apresentar ao 

Perito todos os exames e laudos que possuir. 2. As partes poderão 

apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser 

respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e 

julgamento. Art. 469 do CPC. Cáceres-MT, 5 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007199-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos, fornecendo novo endereço para 

citação/intimação da parte demandada e/ou que pleiteie a citação via 

expedição de carta precatória, tendo em vista que o endereço apontado 

na exordial conforme vem observando-se em outros feitos que possuem a 

mesma parte ré não vem obtendo resultado positivo na citação e 

intimação, sendo que o AR nem ao menos retorna ao Juízo, o que leva a 

crer que a empresa requerida estaria localizada em outro endereço ou em 

imóvel que apenas Oficial de Justiça possui acesso. Cáceres/MT, 5 de 

novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003499-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON NEPOMUCENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, para manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias. Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007597-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CORTELA (EXEQUENTE)

EDNEI NARDONI (EXEQUENTE)

DENISE DA COSTA BOAMORTE CORTELA (EXEQUENTE)

ANA BEATRIZ BOAMORTE CORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos, promovendo o andamento do feito, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista que a parte requerida mesmo 

tendo recebido a intimação/citação via correios (cf. print do site dos 

correios - abaixo) até o momento não manifestou nos autos. 

h t tps : / /www2.cor re ios .com.br /s is temas/ rast reamento/newpr in t .c fm 

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm 1/2 

JJ909711838BR O horário apresentado no histórico do objeto não indica 

quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos 

pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele 

representa o horário real da entrega. Objeto entregue ao destinatário 
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17/09/2018 17:13 VITORIA / ES 17/09/2018 17:13 VITOR IA / ES Objeto 

entregue ao destinatário 17/09/2018 11:44 VITOR IA / ES Objeto saiu para 

entrega ao destinatário 06/09/2018 16:42 Cacere s / MT Objeto postado 

após o horário limite da unidade Objeto sujeito a encaminhamento no 

próximo dia útil Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006034-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIANA MILENE DOS SANTOS OAB - MT8805/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755/O-O (ADVOGADO(A))

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO INACIO PEREIRA 41601190182 (RÉU)

HELIO MARQUES DA SILVA (RÉU)

APARECIDO INACIO PEREIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos, notadamente acerca do embargos monitórios 

apresentados pelo requerido APARECIDO INACIO PEREIRA, bem como 

requeira o requerente o que entender de direito para o regular andamento 

do feito. Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006263-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGINO VALEJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – A fim de conferir efetividade ao título 

executivo judicial, com fundamento no art. 536, §1º do Código de Processo 

Civil, CITE-SE a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra o comando sentencial para o fim de promover a desocupação do 

imóvel na forma postulada pelo credor no prazo de 5 (cinco) dias. Do 

contrário, será aplicada multa diária cominatória no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais) ficando limitado, pelo critério da razoabilidade, até o 

montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas 

de coerção indireta. 2 – CONSIGNE-SE no ato de citação da parte 

devedora que, transcorrido o prazo acima sem a desocupação voluntária, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 3 – Com ou sem requerimentos 

formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS 

para apreciação ou arquivamento. 4 – Ante as razões apresentadas, 

DEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei 1.060/50, c/c art. 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

05 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006260-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATHYA CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1006213-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARILDA MARIA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, manifeste acerca da ausência da parte requerida na audiência do 

CEJUSC, promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de 

direito. Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BRAZ NOBREGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Otacilio Gonçalves do Nascimento (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000616-98.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

WILSON BRAZ NOBREGA RÉU: OTACILIO GONÇALVES DO NASCIMENTO 

1 - Diante do momento processual do feito, DETERMINA-SE que as partes 
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especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 2 - Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão. 3 - INTIMEM-SE. 4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 5 de novembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005882-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

ALFREDO FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Promovida a emenda à petição inicial, 

passa-se a analisar a demanda. Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000349-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA PESSOA (RÉU)

VANDERLEY ALFARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

10 dias, manifeste quanto ao prosseguimento do, sob pena de extinção. 

Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão a 

ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000190-18.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LETICIA BORGES GUIMARAES RÉU: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA 1 - Considerando que os valores referentes ao 

acordo de id. 15386958 foram devidamente depositados em Juízo (ids. 

15598286 e 15598288), EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do 

montante depositado, devendo ser transferido na conta indicada no id. 

15633265. 2 - INDEFERE-SE o pedido de intimação da requerida a 

depositar a metade das custas, tendo em vista que operou-se a coisa 

julgada material e formal na sentença homologatória do acordo, não 

havendo o que se discutir acerca da matéria neste Juízo. 3 - Após, 

ARQUIVE-SE. 4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 5 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157108 Nr: 4861-77.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI FERREIRA MACHADO, ELOISA VITÓRIA FERREIRA 

ALVES, NELI FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10875-MT, EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - OAB:7812/MT, 

FATIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6.090, GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, JANAINA SAMPAIO DE 
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OLIVEIRA - OAB:11.243, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - 

OAB:13.522-B MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerida, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para depositar os honorários periciais, salvo se deles 

discordar, no prazo de 5(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176266 Nr: 10833-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS, NOEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

 1 – Considerando o requerimento realizado em conjunto pelas partes, 

DEFERE-SE o pedido e CANCELA-SE a presente audiência de instrução.

2 – DEFERE-SE ainda o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir dessa data.

3 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – Após, com ou sem manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

5 – CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91503 Nr: 6658-30.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE DE ARRUDA, DIOGO ARRUDA SANCHES, JANE 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO CÉSAR SANCHES, NEIDE 

RODRIGUES CASTELÃO, MARIA APARECIDA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Tendo em vista a insistência pela parte autora, EXPEÇA-SE mandado 

para intimação judicial da testemunha JOANICE DO ESPÍRITO SANTO DE 

LURDES, previamente intimada por AR e não compareceu nesta data.

2. Para continuação, este juízo DESIGNA o dia 23/01/2019 às 13h30min.

3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160393 Nr: 8202-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160708 Nr: 8523-49.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A, CRE CENTER 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerida, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185556 Nr: 5552-23.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIA GASQUES BORDONI AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Sai a parte autora devidamente intimada para apresentar alegações 

finais de forma escrita no prazo de 10 (dez) dias.

 3. Após, INTIME-SE o réu para o mesmo fim e no mesmo prazo.

4. Em seguida, CONCLUSOS para sentença

5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184865 Nr: 5146-02.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 85 de 701



 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, notadamente informando o endereço atualizado do 

demandado visando sua citação e intimação, tendo em vista que a 

correspondência retro expedida não logrou exito em sua finalidade (vide 

fls. 107).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4987 Nr: 417-26.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA, SEBASTIÃO 

FÁBIO DA CUNHA CINTRA, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, notadamente acerca do teor da manifestação retro 

da parte autora (fls. 455/455-v) requerendo o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6700 Nr: 418-11.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19.123, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, notadamente acerca do teor da manifestação retro 

da parte autora (fls. 358) requerendo o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 2609-14.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL DE CÁCERES - IEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Analisando os autos verifica-se que os autos retornaram do 2º Grau de 

jurisdição sem apreciação do recurso interposto, pelo fato do CD-R 

acostado ao feito pelo requerente às fls. 116 estar sem qualquer arquivo 

gravado. Com efeito impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 15 dias, traga ao feito mídia digital contendo os arquivos faltantes (fls. 

116), para posteriormente o processo ser novamente remetido ao TJMT 

para julgamento do recurso apresentado.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183025 Nr: 4076-47.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 7 de dezembro 

de 2018 a partir das 8h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145751 Nr: 3846-10.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE RAMOS DA SILVA, MARLI BEZERRA DA 

SILVA, JOÃO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 7 de dezembro 

de 2018 a partir das 8h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145383 Nr: 3426-05.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MANOEL TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO NEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT, EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA 

JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 30 de outubro 

de 2018 às 15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 145383 Nr: 3426-05.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MANOEL TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO NEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT, EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA 

JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE - EMAJ/NPJ E DPE

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Representantes Legais sucessivamente NPJ/EMAJ (Parte Autora) 

e Defensoria Pública Estadual (Parte Requerida), com o intuito de que, no 

prazo de 20 dias, especifiquem quais provas pretendem produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136451 Nr: 5651-32.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.E.B.V., TEREZINHA FERREIRA DE BRITO, M. V. P. S. 

V., MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, 

MARITIMA SEGUROS, SOMPO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - 

OAB:12713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A, 

JULIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004-OAB-PR

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes e 

testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

14 de novembro de 2018 às 13h30min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 2ª Vara Cível.

 Ressalta-se que deverão os causídicos estar presentes no referido ato 

designado, acompanhando as testemunhas e clientes, cabendo aos 

patronos constituídos a incumbência de intimar as testemunhas indicadas 

(art. 455, do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 10039-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. BATISTA MINIMERCADO ME, ELIANE 

BATISTA, MARCELINA SOARES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14566, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO 

SILVA MOURA - OAB:12307

 INTIMAÇÃO – PARTE EXEQUENTE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, notadamente acerca do teor do conteúdo da petição 

da parte executada (fls. 207/230) requerendo o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161299 Nr: 9094-20.2013.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 III – Dispositivo

Forte nas razões supra, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de determinar à parte ré a exibição dos documentos pleiteados, 

consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária 

cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da determinação de busca e 

apreensão destes documentos.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no importe fixado 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006262-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI AQUINO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – BANCO 

VOLKSWAGEN S/A requereu busca e apreensão em face de SIDNEI 

AQUINO DE JESUS visando retomar a posse de bem que lhe foi alienado 

fiduciariamente, diante do inadimplemento das prestações ajustadas. 

Nestes autos, visa o requerente o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, uma vez que o veículo objeto fora localizado, 

extrajudicialmente, no município de Cáceres/MT, fazendo-o com fulcro no 

advento da recente Lei n. 13.043/2014, a qual acrescentou o § 12º ao 

artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, permitindo-se a apreensão do bem 

localizado em outra comarca por meio do requerimento, com a juntada da 

petição inicial e decisão liminar da ação originária. Assim, preenchidos os 

requisitos, este Juízo DETERMINA a expedição do mandado de busca e 

apreensão do bem indicado na decisão proferida pelo Juízo Deprecante 

que concedeu a apreensão do veículo, conforme documentação juntada à 

peça inicial, devendo ser depositado em mão do representante legal da 

empresa requerente. 3 – DEFEREM-SE desde já os benefícios constantes 

do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já 

autorizada a prerrogativa § 1.º do artigo 842 do mesmo diploma legal, 
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devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, 

podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 4 – Em 

seguida, OFICIE-SE ao Juízo de origem consignando a realização deste ato 

e encaminhando cópia da certidão do Sr. Oficial de Justiça e demais 

documentos necessários. 5 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo. 6 – CUMPRA-SE, observando-se as formalidades e 

exigências legais, expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 05 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006225-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002968-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ABY ALY PANOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 
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configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a afirmar estar desempregada e fazer menção à declaração 

de pobreza constante no processo. Ora, a simples afirmação pela parte 

de há muito deixou de ser evidência da existência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a requerente 

poderia ter apresentado extratos bancários comprovando ausência de 

movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de 

não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 05 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003628-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALCIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007365-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL SORTICA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CÁCERES - PREVI CÁCERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007365-97.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESMAEL SORTICA GOMES RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES - PREVI CÁCERES Trata-se de 

demanda ajuizada por ESMAEL SORTICA GOMES em face do INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES - 

PREVICACERES. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

promovida é autarquia municipal, sendo este Juízo incompetente para 

processamento e julgamento da lide. Isto posto, com base no art. 5°, II, da 

Lei 12.153/09, c/c a Resolução 05/2014-TP, redistribua-se o feito ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se. 

CÁCERES, 5 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005012-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULSANGELA LEAL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005012-84.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DULSANGELA LEAL AGUIAR RÉU: BANCO DO BRASIL S.A. I – Relatório 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

DULSANGELA LEAL AGUIAR em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento de que seu nome fora incluído 

nos órgãos de restrição ao crédito pela parte demandada, sem que 

tivesse pactuado com a ré o instrumento contratual que deu origem à 

negativação. Requer, portanto, em tutela antecipada, a exclusão do 

registro de negativação em seu nome, além de que seja deferida a 

inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, 

pela declaração de inexistência do débito, bem como pelo recebimento de 

indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. O 

despacho de id. 9570555 determinou a emenda da inicial, no que toca ao 

pedido de tutela de urgência. A emenda é vista no id. 10048431. A decisão 

de id. 10632424 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, 

fora deferida a inversão do ônus da prova. Tentada a conciliação, ela 

restou inexitosa (id. 11767380). A parte demandada apresentou 

contestação no id. 12055865, alegando, preliminarmente, a falta de 

interesse de agir. No mérito, aduz que houve a efetiva contratação, que a 

parte autora teria assinado os contratos como fiadora e que assumiu a 

responsabilidade pelo pagamento da dívida. No mais, defende a 

inexistência dos requisitos da obrigação de indenizar e pugna pela 

improcedência dos pedidos. A réplica à contestação é vista no id. 

12381161. O feito fora saneado no id. 13733684, ocasião em que fora 

rejeitada a preliminar arguida e determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas a serem produzidas. A parte autora manifestou 
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pela inexistência de outras provas a serem produzidas e que eventual 

dilação probatória deverá ser promovida pela parte ré, diante da inversão 

do ônus da prova (id. 14002372). A parte ré, por sua vez, não manifestou. 

Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbe à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento. Nesse ponto, a parte demandada deixou de juntar os 

documentos pessoais supostamente utilizados para a realização do 

negócio jurídico, além de que as assinaturas constantes dos instrumentos 

contratuais (id. 9566231) divergem, a olho nu, das que foram lançadas 

pela parte autora nos documentos que compõem os autos (id. 9565701 e 

id. 9565730). Logo, se há controvérsia acerca da contratação realizada, 

bem como das assinaturas lançadas nos documentos, cabia à parte ré, 

hipersuficiente na relação de consumo, esclarecer tal situação, mormente 

diante da inversão do ônus da prova. Todavia, intimada para especificar 

as provas a serem produzidas, quedou-se inerte, deixando, portanto, de 

robustecer os autos com provas suficientes da alegada contratação e de 

que as assinaturas lançadas nos documentos provieram do punho da 

parte autora. Vale ressaltar que a existência de instrumento contratual 

assinado, por si só, não é hábil para comprovar a lisura da contratação, 

notadamente se se trata de questão controvertida. Dessa feita, não restou 

comprovado nos autos que a inscrição ora discutida fora devida. Sendo 

assim, restando provada a negativação indevida, como ocorrera em 

relação à parte autora, o evento moralmente danoso é presumido, 

restando imperativo o dever de indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina 

que: “A causação de dano moral independe de prova, ou melhor, 

comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo 

dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor origina do só 

fato da violação do neminem laedere. Significa, em resumo, que o dever de 

reparar é corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou 

mesmo incogitável, a prova do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª 

Edição, Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). Pois bem, no que atine ao 

quantum a ser indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor 

deve ser fixado levando-se em consideração a necessidade de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Sendo assim, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos 

vigentes nesta data. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual DECLARA a 

inexistência do débito em discussão nos presentes autos. Ainda, 

CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor 

da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da 

citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença. CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, do CPC). No 

mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002607-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BALESTRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda, consoante petição de id. 

14785611. Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja pedido de desentranhamento de 

documentos, desde já este Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida 

a sua entrega ao procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. 

Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do 

veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema 

RENAJUD. Custas pela parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000171-80.2016.8.11.0006 Valor da causa: $436,296.42 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO Endereço: 

SAO PEDRO, 439, Samaclay e Maia Advocacia, CAVALHADA, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO MIRANDA 

SOARES Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 957, Apto 1501, 

CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: AGROPECUARIA 

ESTANCIA MARIITA S/A Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 957, 

1501, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: MARIA 

ANTONINA CANCADO SOARES Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 

957, Ap- 1501, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: 

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A Endereço: CEL. AUGUSTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 90 de 701



CORREA DA COSTA, 686, CENTRO, PARANAÍBA - MS - CEP: 79500-000 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes para 

ciência e manifestação acerca da petição (ID Num. 16302545), no prazo 

de 05 (cinco) dias. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT , 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000584-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (RÉU)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT0013265A-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000584-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGERIO FRANCISCO SILVA RÉU: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, 

LUFT & CIA LTDA - ME Vistos etc. Intimo as partes para que no prazo de 

15 (quinze) dias se posicionem quanto eventual interesse em produzir 

outras provas no processo. Caso exista o interesse, deverão desde já 

indicar as provas que pretendem produzir e justificar a sua pertinência 

para a resolução do mérito. Fica anotado o prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso para a análise, ficando em qualquer caso, 

ressalvada a hipótese de julgamento antecipado. Cáceres/MT., 08 de 

Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001215-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO ALEXANDRE CAVALCANTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

aguardando devolução de postagem. Cáceres-MT , 5 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante 

Legal da Parte Requerida, com fito de que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do pedido da parte requerente (ID: 13564746), 

quanto ao pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do 

mesmo, com fulcro no art. 139,IV do CPC/15. PROCESSO n. 

1005114-09.2017.8.11.0006 Valor da causa: $7,296.35 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->SEQÜESTRO (196) POLO ATIVO: Nome: 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA Endereço: AVENIDA RUBENS DE 

MENDONÇA, 1836, 1109, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 POLO PASSIVO: Nome: ALIPIO ALVES GOMES Endereço: Rua 

General Osório, 1520, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 

5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001825-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (LITISCONSORTE)

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (LITISCONSORTE)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (LITISCONSORTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001825-05.2016.8.11.0006 Valor da causa: $39,594.25 
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ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: Neftes de Carvalho, n 489-S, Duas Pontes, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: F. N. DOS S. 

MARTINEZ - ME Endereço: Rua Ricardo Franco, 66, Jardim Paraíso, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: FERNANDO ANTONIO MARTINEZ 

BONIN Endereço: Rua Candido Mariano, n. 25 A, Centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ 

Endereço: Rua Ricardo Franco, 66, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Impulsiono os autos para reiterar a intimação da parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para que no prazo de 05 dias efetue o 

preparo de distribuição da carta precatória de citação na Comarca de 

Mirassol D'Oeste/MT. Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO(A))

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NELSON RIBEIRO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

DECORRENDO PRAZO PARA AVALIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003549-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO (AUTOR(A))

CARMEM BACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO HERDEIRO(S) 

DESCONHECIDO(S) DO ESPÓLIO DE PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA 

(AÇÃO DE USUCAPIÃO) Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1003549-10.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: $19,791.94 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MANOEL DO ESPIRITO SANTO 

NASCIMENTO Endereço: Rua Copacabana, Quadra 3, Lote 07, Jardim 

Padre Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CARMEM BACA 

Endereço: Rua Copacabana, Quadra 03, Lote 07, Jardim Padre Paulo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ESPÓLIO DE 

PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA Endereço: CENTRO, JARDIM PADRE 

PAULO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(S) HERDEIROS DO ESPÓLIO (DESCONHECIDOS), 

INTIMAÇÃO DE HERDEIRO(S) DO ESPÓLIO ACIMA INDICADO, atualmente 

em local incerto e não sabido, para ciência dos termos do pedido inicial, 

que poderão se manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e 

III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com 

aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: "Ação de Usucapião 

Extraordinário de Imóvel Urbano movida por Manoel do Espirito Santo em 

face do espólio de Petronilho Pulquerio da Guia. Os requerentes 

estabelecem no local sua moradia habitual, realizando no local diversos 

investimentos, havendo exercido a posse direta de natureza “ad 

usucapionem”, há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa e pacífica 

sobre o imóvel urbano, sem qualquer oposição, utilizando-o com inegável 

ânimo, “cum animus domini”, e tendo como moradia habitual, fazem “jus”, a 

declaração do domínio através de sentença com força de coisa julgada, 

segundo os limites e confrontações identificados na topografia anexa (...) 

O Loteamento Jardim Padre Paulo onde o imóvel está inserido é 

considerado de baixa renda, eis que, boa parte dos moradores auferem 

renda inferior à três salários mínimos, fato que fica evidenciado pelo 

padrão da moradia encontrada, conforme as fotos em anexo no processo; 

Cediço que a prescrição aquisitiva é uma das modalidades de aquisição 

originária da propriedade, não ocorrendo a transferência da propriedade, 

logo, não há que se falar em incidência do Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis – ITBI, ante a inexistência do fato gerador do tributo". 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente demanda tem como 

objeto um lote de terreno urbano, situado Loteamento denominado Jardim 

Padre Paulo , parte ideal do “ LOTE 07,QUADRA 03”, com área de 

360,00m² ( trezentos e sessenta metros quadrados) registrado no Cartório 

do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 26.303, a 

fls. 103 –Lº 2-A-3de 1994. DESPACHO: "Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ajuizada por MANOEL DO ESPÍRITO SANTO em face de 

PETRONILHO PULQUEIRO DA GUIA. O requerido foi citado por edital e 

como não houve o seu comparecimento, a DEFENSORIA PÚBLICA 

compareceu na condição de curador especial arguindo a nulidade da 

citação por edital (id. 13548023). Segundo a Defensoria, não foram 

esgotados os meios possíveis/necessários para a localização do réu. 

Diante da manifestação, o Juízo realizou a pesquisa eletrônica do 

endereço do réu, bem como apurou que o mesmo é falecido desde 1992. 

Logo, o Juízo franqueou ao autor a possibilidade de se manifestar a 

respeito, de modo que indicasse os herdeiros do espólio. Por fim, o autor 

manifestou-se no id. 14845232 em cuja oportunidade salientou que não 

encontrou inventário em curso, bem como não logrou êxito em identificar 

ou localizar os herdeiros. Pois bem. Diante da informação do autor no 

sentido de que não identificou ou localizou os herdeiros, permanece a 

necessidade da citação por edital. Sendo assim, deverá o feito prosseguir 

nos seguintes termos: a) retifique-se o polo passivo, fazendo constar 

espólio de PETRONILHO PULQUEIRO DA GUIA; b) expeça-se edital de 

intimação/citação a fim de que dar conhecimento da ação e intimar para 

comparecimento no processo os herdeiros do espólio. c) decorrido o 

prazo da citação, e ninguém comparecendo, intime-se novamente a 

Defensoria para que, na condição de curadora especial, agora do espólio, 

formule a defesa em 15 dias. Esgotadas as providências acima, retorne 

concluso". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLI 

PEREIRA NOBRE, digitei. Cáceres , 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 96924 Nr: 1990-79.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26856/PR, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00(cento e cinco) 

reais, visando o cumprimento do MANDADO. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br, clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência.Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170653 Nr: 6771-08.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MIGLIORE - 

OAB:182107, CLAUYDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, LUCIANO 

CARVALHO FILHO - OAB:384207, MARIA CLARA AZEVEDO DA SILVA 

- OAB:406922

 Impulsiono os autos para proceder a INTIMAÇÃO do advogado da parte 

AUTORA para manifestar acerca das petições e documentos de fls. 

317/331, no prazo de 05 (cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164328 Nr: 1523-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA GARCIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco) 

reais, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170653 Nr: 6771-08.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MIGLIORE - 

OAB:182107, CLAUYDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, LUCIANO 

CARVALHO FILHO - OAB:384207, MARIA CLARA AZEVEDO DA SILVA 

- OAB:406922

 Impulsiono os autos para proceder a INTIMAÇÃO do advogado da parte 

REQUERIDA para manifestar acerca dos Embargos de Declaração de fls. 

315 no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006238-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o Município de Cáceres, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada 

até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 

12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior 

Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA TÉCNICA. Ainda que 

haja a necessidade de perícia técnica no processo, em se tratando de 

demanda cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

a competência é absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública. LEI 

Nº 12.153/09. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-RS, Conflito de Competência Nº 

70078197084, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 06/07/2018). – grifou-se. Pelo 

exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 74 da Lei Complementar n.º 
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123/2006 e art.2º e 5.º, I da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005272-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. CAVALLARI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

VALDECI RODRIGUES DA COSTA (AUTORIDADE COATORA)

FRANCIS MARIS CRUZ (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ OAB - 103.605.221-49 (REPRESENTANTE)

 

Vistos, etc. Tratam-se de Aclaratórios interpostos pela empresa 

impetrante, nos quais aponta omissão e obscuridade na decisão retro que, 

ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, teria deixado de 

analisar argumentos levantados à exordial, que relevantes ao deferimento 

do pleito. Certificou-se a tempestividade recursal. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em primeiro, 

recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos. Volvendo os 

olhos à decisão embargada, nota-se a inexistência de razões para sua 

reparação. Contudo, algumas ponderações merecem ser feitas. Ao que 

consta dos autos, a embargante levanta a omissão no que tange ao prazo 

exíguo para execução dos serviços, pelo fato de não ter sido o projeto 

executivo aprovado pela Energisa em tempo hábil. Muito embora tenha 

havido omissão quanto a este argumento na decisão retro, não tem como 

ser sopesado, visto que não se fez acostar aos autos qualquer 

documento que embase tal alegação. Até o momento, trata-se somente de 

notícia veiculada na exordial, desprovida de comprovação. Noutros 

termos, não há prova alguma de que houve problemas junto à Energisa, 

muito menos que tal situação foi reportada na esfera administrativa. 

Ademais, invoca o fato de não ter sido considerado o despacho exarado 

pelo Prefeito, em 13/06/2018, logo após a rescisão do contrato, 

determinando ao setor de convênios: “Após 10/07/2018, caso não 

terminem, notificar judicial”, que alegadamente teria legitimado a 

continuidade das obras. Quanto a este fundamento, ainda que válida a 

prorrogação de prazo feita pelo Prefeito Municipal, o que é questionável 

frente à rescisão contratual, a empresa não ultimou a obra no novo tempo 

conferido pela Administração Pública, reiterando na omissão durante 08 

(oito) meses em cumprir fielmente o contrato administrativo. No que tange 

ao pedido de substituição das luminárias e dilação de prazo solicitada, há 

que se considerar que todas as condições de execução da obra foram 

previstas em edital e disponibilizadas a todos os concorrentes, e com o 

que concordou o impetrante, sem qualquer notícia de impugnação, de 

sorte que necessariamente está vinculado ao teor do edital tal qual a 

Administração Pública, não podendo mudar as regras do contrato após 

sua vigência. Ainda, o fato de ter executado parcialmente a obra, confere 

à parte o direito de receber pela execução parcial, mas não ilide o fato de 

que houve excessiva demora na execução da obra e lentidão dos 

trabalhos, o que, nos termos contratuais e da legislação aplicável (art. 77 

e 78 da Lei n.º 8.666/93) autoriza a rescisão contratual. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO 

CONTRATO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 77, da Lei nº 8.666/93 

prevê a possibilidade de rescisão contratual em razão da inexecução total 

ou parcial do objeto do contrato. No caso, é inconteste que houve 

inexecução contratual, caso admitido pela própria agravante e veiculado 

na imprensa local. Assim, não se verifica qualquer mácula na rescisão do 

contrato, pois, ao deixar de prestar os serviços contratados (coleta de 

lixo), causou grandes prejuízo à coletividade 2. Não se mostra causa de 

nulidade do termo de rescisão contratual ter sido assinado por funcionário 

da empresa, ao menos neste momento processual. A própria empresa 

admite que a pessoa que assinou a rescisão é seu funcionário e não se 

cogita que ele tenha se dirigido até a Prefeitura Municipal e assinado o 

documento sem que, ao menos, a empresa estivesse ciente e estivesse 

autorizado a assim agir. Em sede de cognição sumária exigida na via do 

agravo de instrumento, não se verifica qualquer macula no documento. 3. 

A discussão sobre a suposta incapacidade da nova empresa contratada 

em razão de não preencher os requisitos técnicos de exigibilidade 

operacional, deixa-se de conhecer do recurso, no... ponto, pois isto não 

foi objeto de discussão na inicial. À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA. (TJ-RS - AI: 

70076392703 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 05/04/2018). Por fim, o atraso das obras afeta 

diretamente o interesse público e, portanto, não soa desarrazoada a 

rescisão contratual pelo não cumprimento das condições estabelecidas 

dentro do prazo previsto. Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido: (a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo 

artigo 1.022 do CPC; (b) Restituam-se os prazos; (c) Vistas ao Ministério 

Público para manifestar; (d) Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012550-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MORAES DE SOUZA LARA (EXEQUENTE)

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MESQUITA FORATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012550-65.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME, DULCILENE MORAES DE SOUZA LARA EXECUTADO: 

MARCELO MESQUITA FORATO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte devedora foi devidamente intimada, porém, não 

procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, realizado o 

bloqueio na conta bancária, conforme requerido, utilizando-se, para tanto, 

do sistema BACENJUD, a tentativa resultou negativa. Instada a manifestar 

acerca do BANCEJUD negativo, a parte exequente requereu a inscrição 

da executada em cadastro de inadimplentes, a busca de bens móveis 

penhoráveis via RENAJUD, e nova tentativa por sistema BACENJUD para 

adquirir informações acerca da existência de ativos em nome do 

executado. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC. Ainda, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome 

do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. Quanto à nova 

tentativa por sistema BACENJUD para adquirir informações acerca da 

existência de ativos em nome do executado, INDEFIRO o pedido, tendo em 

vista que o sistema localiza todos os ativos existentes e em consequência 

do resultado negativo da penhora realizada na conta do executado, 

conforme espelho de ID 8791761. Por fim, concluso para demais 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁCERES, 11 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006096-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012550-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MORAES DE SOUZA LARA (EXEQUENTE)

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MESQUITA FORATO (EXECUTADO)

 

Intimação de Vossa Senhoria para tomar conhecimento do bacen negativo 

do ID- 16285958

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003790-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BARBOSA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUCIO DA CONCEICAO PROENCA 68893272172 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011304-73.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILPERES FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0011711A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

MATO GROSSO COMERCIO ALEVINOS (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (id- 16285838, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/11/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010803-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZE MARIA CINTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 16285796), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS - MOVEIS E DECORACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 16285606), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012810-21.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBISA MAQUINAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 16285429), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARAUJO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 16285391), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011559-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALU RAMSAY CAIXETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO OAB - MT0015328A 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE A PROCURAÇÃO 

OUTORGADA PELO(A) RECLAMANTE AO(A) SEU(A) ADVOGADO(A) 

MARYANA RAMSAY ANTUNES DIAS NÃO CONSTA A CLÁUSULA 

ESPECÍFICA DE "RECEBER E DAR QUITAÇÃO". ASSIM, INTIMO O(A) 
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DOUTO(A) CAUSÍDICO(A) PARA REGULARIZAÇÃO DO REFERIDO 

INSTRUMENTO NO PRAZO DE 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010130-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010130-53.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, em correição. Homologo o 

calculo apresentado no valor de R$ 6.469,48 (seis mil seiscentos e 

sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Requisite-se 

diretamente ao Procurador Geral do Estado de Mato Grosso o pagamento 

da RPV no valor de R$ 6.469,48 (seis mil seiscentos e sessenta e nove 

reais e quarenta e oito centavos), devendo a Fazenda Pública atentar-se 

quanto às deduções legais, forte no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC c/c art. 

13, inciso I, da Lei 12.153/2009, devendo o ente público, em 10 (dez) dias, 

após o termino do prazo consignado no artigo supra citado (dois meses), 

carrear nos autos o comprovante de pagamento do débito exequendo, sob 

pena de sequestro. Não havendo nos autos, intime-se a parte Autora para 

informar os dados bancários para depósito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Havendo informação de liquidação, expeça-se o competente alvará para 

levantamento, observando os dados bancários informados pelo 

Exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do Executado sobre o 

pagamento, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RASCOP GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/11/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005904-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011199-91.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILO PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) R$ 5.506,84 (cinco mil, quinhentos e seis 

reais e oitenta e quatro centavos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011954-23.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BARRETO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011954-23.2011.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA BARRETO DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que pairam divergências quanto ao 

valor devido a título de cumprimento integral da sentença prolata nos 

autos, sendo imprescindível um relato sucinto das ocorrências. 

Inicialmente, em petição juntada no ID n. 2812078, o Autor requereu 

cumprimento de sentença, indicando como valor principal a quantia de R$ 

3.699,36 (três mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis 

centavos), à título de “taxa de retorno”, “taxa de admissão de crédito” e 

“taxa de emissão de boleto”. Na mesma peça, a Exequente apresenta 

cálculo discriminatório apurando o total de R$ 6.562,19 (seis mil quinhentos 

e sessenta e dois reais e dezenove centavos), com a aplicação de 

correção monetária pelo INPC a contar da data de junho/2007, mais juros 

de 1%, contados da data de 11/07/2012 até 20/03/2013, acrescido da 

multa fixada em sentença, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intimada 

para efetuar o pagamento, a Executada apresentou impugnação à 

Execução, apontando excesso no valor de R$ 2.762,06 (dois mil 

setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos) (ID n. 2812085), 

juntado na mesma oportunidade, cópia do contrato de financiamento; em 

referida peça o Executado alega como devido a título de valor principal a 

quantia de R$ 1.080,40 (um mil e oitenta reais e quarenta centavos), 

referente a TAC e TR, sendo estas as taxas expressas no contrato 

juntado no ID n. 2812100. Anote-se que na supracitada peça de 

impugnação a execução, o cálculo discriminatório alcançou o total de R$ 

3.800,13 (três mil e oitocentos reais e treze centavos), sendo o valor 

principal (R$ 1.080,40) em dobro, acrescido de juros de 13/01/2011 a 

29/04/2013 e correção com juro de 1% ao mês, aplicada da data de 

20/04/2012 a 29/04/2013, mais multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). O comprovante depósito correspondente a garantia do Juízo esta 

acostado no ID n. 2812087. No de ID n. 2812089, a Exequente manifestou 

requerendo a liberação do valor depositado nos autos, dando 

expressamente quitação total da ação com o referido depósito. 

Sequencialmente, ao apresentar resposta à impugnação, a Exequente 

requereu emenda da inicial de cumprimento de sentença, atribuindo à 

execução o valor de R$ 10.131,86 (dez mil cento e trinta e um reais e 

oitenta e seis centavos), sob alegação de que no primeiro cálculo de 

execução deixou de aplicar a repetição de indébito. O valor incontroverso, 

qual seja, R$ 3.800,13 (três mil e oitocentos reais e treze centavos) foi 

liberado à Exequente (comprovante no ID n. 2812097). Instado da se 

manifestar quanto a emenda da inicial de cumprimento de sentença, o 

Executado apresentou resposta no ID n. 2812102 e, além de ratificar a 

impugnação já aportada aos autos, fez constar que a sentença 

determinou a devolução em dobro das tarifas que não foram pactuadas e 

de forma simples as que foram pactuadas, mais multa no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais); e ainda, que conforme possível verificar do 
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contrato, a Taxa de Emissão de Boleto” não foi cobrada, mas apenas as 

de TAC e TR, nos valores de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e 

R$ 530,40 (quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), 

respectivamente. É o necessário. Passo a análise de decisão. O presente 

feito tem por objeto o ressarcimento de taxas objetivamente indicadas na 

peça inicial, sendo elas “TAC” (taxa de Admissão de Crédito), “TEC” (taxa 

de emissão de boleto) e “ TR” (taxa de retorno). Pois bem, tratando-se de 

cobrança de taxas específicas torna-se incoerente que tal cobrança seja 

feita tomando por base valores incertos. Do contrato acostado aos autos 

(ID n. 2812100) é possível identificar o valor de duas das taxas objeto da 

presente ação, sendo elas TAC e TR, com valores de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais) e R$ 530,40 (quinhentos e trinta reais e 

quarenta centavos), respectivamente. Desse modo, verifica-se que 

assiste razão ao Executado quanto a ausência de informação descrita no 

contrato referente a cobrança da “taxa de emissão de boleto - TEC”. E 

ainda, analisando a inicial, manifestações e documentos juntados pela 

Exequente, não é possível identificar em nenhum deste a discriminação do 

valor específico de cada taxa, preservando-se este a indicar o valor total 

das supostas taxas (R$ 3.699,36), valor este sem subsídios que o 

fundamente. Portanto, tem-se por certo nos autos a cobrança indevida no 

ato da celebração do contrato a taxa de admissão de crédito e taxa de 

retorno, as quais totalizam o valor de R$ 1.080,40 (um mil e oitenta reais e 

quarenta centavos), devendo sobre este valor ser aplicada a repetição de 

indébito, mais correção monetária a partir de janeiro de 2011 até a data de 

12/07//2012, ser acrescida multa de 1% ao mês a partir da data de 

13/04/2012 até a data de 25/04/2013 e ao final acrescentar o valor de R$ 

1.000,00 (equivalente a multa ficada em sede de sentença. A fim de 

garantir legalidade ao ato, determino a remessa dos autos a contadoria 

judicial para que seja efetuado o cálculo oficial. E ainda, considerando a 

existência de dinheiro depositado nos autos desde 25/04/2013, determino 

a Sra. Gestora que requeira junto a conta única informação acerca do 

valor atualmente vinculado ao presente feito. Cumpridas as determinações 

retro, voltem-me os autos conclusos. Às providencias. CÁCERES, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001740-19.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO proposta por ANA MARIA DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A /VIVO S/A, em que a parte 

promovente alega que está sendo cobrada pela requerida por débito no 

valor total de R$ 176,31 (cento setenta e seis reais, trinta e um centavos) 

com indevida inclusão no cadastro de devedores em 12 de abril de 2015, 

referente ao contrato nº 0203125560. Afirma a autora que desconhece a 

negativação aqui debatida, bem como não solicitou serviço ou produto que 

ocasionou a presente e indevida cobrança. Em sua contestação, a 

requerida defende que ocorreu a regular contratação dos serviços pela 

parte autora, o que se confirma ainda pelos contratos que seguem 

anexos, sendo que eles foram legitimamente assinados por ela, mediante a 

apresentação dos documentos pessoais necessários, sendo então 

realizada a habilitação dos serviços, e que a parte autora, por mera 

liberalidade, deixou de efetuar o pagamento da contraprestação dos 

serviços prestados, deixando em aberto os débitos que ensejaram na 

negativação de seu nome. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu ainda falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pleito da Requerida 

no que concerne à juntada de documento original que comprove a 

inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma 

vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso 

de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo preliminares, passo à 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, faturas 

e histórico de pagamento, que demonstrem que a autora inequivocamente 

contratou os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo 

na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 
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FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

18/09/2013. Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a declaração de 

ilegitimidade da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo 

assim, evidente que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Conforme entendimento firmado 

na jurisprudência pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em 

cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por 

danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo 

requerente, que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravame posterior àquele objeto da demanda, demonstrando não primar 

pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando que 

não há nos autos comprovação de que tal gravame está sendo discutidos 

judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão definitiva do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes pelo débito aqui discutido, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003273-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MIRANDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003273-76.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSILENE MIRANDA 

FARIA em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A., alegando a autora 

que não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito 

menos contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores por dois débitos no valores de R$ 73,17 (setenta e 

três reais e dezessete centavos), em tese gerado pelo contrato sob n° 

5601154801007, e no valor de R$ 75,48 (setenta e cinco reais e quarenta 

e oito centavos), em tese gerado pelo contrato de Nº 5601154625006, 

ambos lançados no cadastro de devedores em 13/09/2012, 

impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio local, e em 

contato com a requerida não obteve êxito em resolver a situação. Ao final 

requer a declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do 

cadastro de devedores e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. A requerida arguiu preliminar de 

incompetência do juizado em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica, entretanto, sequer juntou aos autos os contratos que teriam 

que ser submetidos à perícia, razão pela qual REJEITO tal preliminar. No 

mérito, a requerida alega que vendeu o título que era credora ao Grupo 
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Recovery, que atualmente é detentora do direito de cobrar e receber pelos 

referidos títulos, e deu baixa nos débitos em nome da Autora, bem como 

procedeu a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

cumprindo assim, suas obrigações, não gerando qualquer obrigação 

pendente entre partes sobre o objeto deste litigio. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em audiência de 

conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Em que pese as alegações da requerida, 

o fato é que independentemente da existência de cessão, o que de 

qualquer forma não restou comprovado, o fato é que a inserção no 

cadastro de devedores foi efetuada pela requerida, não havendo que se 

falar em isenção de sua responsabilidade quanto à negativação. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, 

sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os 

seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Entretanto, 

considerando que a parte autora possui anotação anterior à aqui 

discutida, não há que se falar em indenização por danos morais diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é 

certo que possui outras negativações preexistentes e não ficou 

comprovado nos autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora 

do cadastro dos devedores no que diz respeito aos débitos aqui 

discutidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001047-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001047-98.2017.8.11.0006, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONSÓRCIO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: GILDASIO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em que o autor lega ter dado um lance e tendo sido contemplado, no 

consorcio nº 81095222091224, proposta 19498217-3, para comprar uma 

moto CB 500 F, ABS , cor preta para dar de presente ao seu filho mais 

velho e que a primeira reclamada cobrou R$ 990,00(novecentos e noventa 

e nove reais) referente ao frete para trazer a moto, e no entanto passou 

mais 60 dias e a moto não chegou, teve que o autor comprar outra moto 

em outro lugar com isso teve que pagar R$ 6.191,21 (seis mil e cento e 

noventa e um reais e vinte e um centavos ) a mais pelo bem, alega que o 

consórcio demorou para liberar o valor e liberou um valor menor do bem e 

que a Cometa Cáceres lhe ofereceu um bem que não tinha no estoque, 

alegando assim a existência de falha na prestação de serviços por parte 

das requeridas. Ao final o requerente pede a restituição do valor de R$ 

990,00(novecentos e noventa e nove reais) da primeira reclamada, a 

condenação solidaria do valor desembolsado a mais pelo bem R$ 6.191,21 

(seis mil e cento e noventa e um reais e vinte e um centavos), e 

indenização solidaria por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Da ilegitimidade 

passiva:Inicialmente, registro que não merece guarida a alegação de 

ilegitimidade passiva. Arguiu a parte reclamada a preliminar de ilegitimidade 

passiva ao argumento de que os danos narrados pela parte reclamante 

não foram causados pela reclamada, visto que, apenas o Consórcio 

Nacional Honda é responsável pela transferência. Ocorre que, a 

reclamante alega que celebrou apenas a transação da carta de crédito e a 

retirada do bem perante a outra reclamada O exame da legitimidade deve 

ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independentemente de, no 

exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Na 

lição de Rodrigo da Cunha Lima Freire, na obra “Condições da Ação”, 

Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman – vol. 43, 

Editora RT, pág. 146, " a legitimidade é uma atribuição específica para agir 

concretamente, conferida exclusivamente pelo direito objetivo aos titulares 

da relação de direito material ou substancial hipotética (é possível que, ao 

se examinar o mérito, seja declarada a sua inexistência, julgando-se 

improcedente o pedido do autor), podendo, também, por razões diversas, 

ser conferida a outras pessoas que não integram diretamente a relação." 

No caso, afirmando a reclamante que o reclamado causou-lhe danos 

morais, está ele legitimado para responder aos termos da ação, 

independentemente de, na análise do mérito, ser reconhecida ou não a 

culpa pelo evento danoso relatado na inicial. Rejeito, assim, a preliminar em 

referência. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão é PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 
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fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. O autor no dia 

19/02/2016 adquiriu um consorcio junto a segunda requerida no valor de 

R$ 26.499,21(vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e 

vinte e um centavos) e deu um lance para comprar uma moto no 

estabelecimento da primeira requerida, ambas informaram que o autor em 

30 dias estaria com a moto solicitada, porem após 30 dias a primeira 

requerida pediu 15 dias para entregar a moto e que o autor deveria pagar 

o frete no valor de R$ 990,00(novecentos e noventa reais) , o autor pagou 

e esperou pela moto para dar de presente ao seu filho, após os 15 dias 

novamente foi no estabelecimento da segunda requerida e esta avisou 

que não teria mais a moto comprado pelo preço pago pelo requerente, 

sendo assim o autor foi obrigado a ir até outra cidade e comprar outra 

moto no valor de R$32.690,00 (trinta e dois mil e seiscentos e noventa 

reais), pagando o valor de R$6.190,79(seis mil e cento e noventa reais e 

setenta e nove centavos)) a mais pela moto. A reclamada por sua vez 

aduziu em sua peça de defesa que teria avisado que não tinha mais a 

moto na cor preta metálica só fosca e que assim o autor desistiu da 

compra, mas nada trouxe para provar que avisou ao requerente sobre a 

impossibilidade da compra da moto com as especificações e valores 

combinados. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante adquiriu uma moto da primeira reclamada e o consorcio com a 

segunda reclamada, e ambas não comprovaram que prestaram 

informações corretas ao autor, apenas a primeira reclamada comprovou 

que devolveu o valor de R$ 990,00(novecentos e noventa reais). A parte 

reclamante, por várias vezes, tentou solucionar o impasse, porém sem 

sucesso. A responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que as reclamadas 

deixaram de fornecer serviço adequado ao consumidor, com informações 

corretas. Se as reclamadas garantem a entrega de seus produtos em 

determinado prazo, confiando nos préstimos da fabricante, é responsável 

por assegurar que o prazo seja observado, não havendo falar em 

excludente de responsabilidade pelo fato das fabricante não tê-los 

entregue e nem produzido mais o tipo da moto comprada. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço das reclamadas em não efetuar a entrega do produto adquirido 

pelo consumidor no prazo est ipulado. Processo APL 

00132229620088050080 BA 0013222-96.2008.8.05.0080 Orgão Julgador 

Quinta Câmara Cível Publicação 20/12/2013 Julgamento 17 de Dezembro 

de 2013 Relator José Edivaldo Rocha Rotondano Ementa APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. CONSORCIADO CONTEMPLADO POR LANCE. 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA NÃO PREVISTA EM CONTRATO PARA A 

ENTREGA DO BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu, verifica-se que o 

consorciado contemplado por lance faz jus à aquisição de bem móvel 

(veículo automotor), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos em 

contrato celebrado para essa finalidade. 2. A retirada do bem 

condicionada à exigência não estipulada no instrumento contratual, implica 

em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais, os 

quais são presumíveis, prescindindo de prova objetiva. 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE 

PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso em que a parte autora adquiriu 

um televisor junto ao site de vendas da empresa requerida, a qual não 

entregou o produto em data aprazada bem como não deu qualquer 

justificativa acerca da mora. Dano moral em caráter excepcional o qual 

ultrapassa o mero dissabor. Falha na prestação do serviço. Prejuízo in re 

ipsa. Deram provimento ao recurso. Unânime.” (Apelação Cível Nº 

70045683448, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/11/2011) (grifei). No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS em desfavor de MOTOS MATO GROSSO 

LTDA (COMETA CÁCERES) e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA para o fim de CONDENAR as reclamadas a 

pagar solidariamente ao requerente a importância de R$6.190,79(seis mil e 

cento e noventa reais e setenta e nove centavos), em razão dos danos 

materiais experimentados pelo reclamante, devendo esse valor ser 

atualizado monetariamente pelo INPC a contar da data da compra 

(02/08/2016) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 

397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º) até o efetivo 

pagamento, bem como CONDENAR ainda a Requerida ao pagamento 

solidário de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir desta data. E OPINO por julgar IMPROCEDENTE o pedido de 

restituição do valor de R$990,00(novecentos e noventa reais), tendo em 

vista que a primeira reclamada comprovou que devolveu. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição.” SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 
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da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANDRESA DE CAMPOS PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000112-58.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS q proposta por LUCIA 

ANDRESA DE CAMPOS PAULA em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S.A., alegando a autora que foi até uma loja para efetuar uma compra, mas 

no momento em que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado pelo atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço 

de Proteção ao Crédito, constatou que seu nome constava no cadastro de 

inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Aduz que surpreso com 

a notícia e convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse tal 

restrição de crédito, dirigiu-se até o SPC - Serviço de Proteção ao Crédito 

para retirar um extrato que indicasse seu nome no cadastro, e constatou 

um lançamento efetuado pela requerida no valor de R$ 187,99 (cento e 

oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) referente ao contrato nº 

850813961000068 e inserido no cadastro em 06/03/2012. Sustenta que 

desconhece tal débito, e ao final requer a declaração de nulidade da 

cobrança questionada, a retirada no nome do requerente dos cadastros 

de maus pagadores, e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Primeiramente ACOLHO a 

impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e determino a 

correção do valor da causa, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais, que no caso a parte autora pretendeu a condenação 

em quarenta salários mínimos, o que deve ser considerado o valor da 

causa. REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). REJEITO o pleito da requerida para a decretação 

de segredo de justiça ao presente caso, pois entendo desnecessário para 

o caso que é de fácil deslinde, bastando a requerida comprovar a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, apresentando cópia do 

contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Não havendo mais preliminares, passo 

à análise do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos 

prova de que o autor tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição 

financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. APLICABILIDADE. COBRANÇA 

INDEVIDA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO 

MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de compra e venda de veículos 

intermediados por instituições financeiras, é dever da empresa fiscalizar a 

regularidade do negócio, com a devida conferência da documentação 

pessoal do adquirente e a necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão 

de crédito a terceiro que se utiliza do sistema financeiro para obter 

vantagem indevida através da utilização fraudulenta de dados pessoais do 

consumidor é ato ilícito causador de dano moral, pelo qual a instituição 

financeira deverá responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência 

de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para 

afastar a sua responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem 

ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a 

repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da 

infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do 

fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do 

ofensor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 

20140111882482, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de 

Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/12/2015 . Pág.: 183) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 
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decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravames posteriores àquele objeto da 

demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos 

seus débitos, e considerando que não há nos autos comprovação de que 

tais gravames estão sendo discutidos judicialmente, o quantum 

indenizatório deve ser minorado. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo 

débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005530-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARY MARCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005530-74.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARY MARCIA GOMES 

DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não 

comprou pela internet, não contratou os serviços do Requerido, no 

entanto, está recebendo cobrança indevida do Requerido referente a um 

débito no valor de R$ 45,05 (quarenta e cinco Reais e cinco centavos). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou 

que a parte autora tenha contratado seus serviços. Assim, não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que 

é cabível a indenização por danos morais. Em relação à fixação do 

“quantum” relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios 

legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, 

por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006096-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM LIMINAR 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA da 5ª Vara da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: 

Processo: 1006096-86.2018.8.11.0006 ; Valor causa: R$ $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do Processo: : REQUERENTE: ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA 

: ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO 

NASCIMENTO, CIBELI SIMOES DOS SANTOS, CAMILA GONZAGA VANINI, 

RICHARD RODRIGUES DA SILVA : REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO PAN S.A. 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1.374, 12 ANDAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 LIMINAR: "...Assim entendendo, DEFIRO 

PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte 

Requerente e determino a Requerida que providencie, a suspensão do 

nome da Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao contrato n. 4346393943433007; débito no valor de no valor 

de R$ 6.185,78, até decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018." Finalidade: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/12/2018 14:00 (MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 5 de novembro de 2018 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (DSS)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240204 Nr: 8087-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KESS AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar 

NOVAMENTE a defesa para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240750 Nr: 8468-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231061 Nr: 1792-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LOPES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209941 Nr: 10006-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUARTE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14.238 OAB/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209077 Nr: 9419-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL 

- OAB:10565
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 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200669 Nr: 3812-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEMES DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 103099 Nr: 8197-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 83398 Nr: 9836-21.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9155

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 90/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. José Mauro Nagib Jorge - Diretor do 

Foro da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO o que disposto na Portaria 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 CONSIDERANDO que o gestor geral desta Comarca estará em gozo de 

Licença prêmio concedida através da Portaria 75/2018 no período de 

05/12/2018 a 19/12/2018.

Resolve:

DESIGNAR a servidora JAQUELINE APARECIDA CARLOS, Técnico 

Judiciário - matrícula nº 5690, para exercer a função de Gestor Geral de 

3ª Entrância no período de 05/12/2018 a 19/12/2018, 15 (quinze) dias de 

licença- prêmio, ocasião da Licença Prêmio do Gestor Titular Edgar Calixto 

de Souza, matrícula 6616.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 05 de novembro de 2018.

 Dr. José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 90/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. José Mauro Nagib Jorge - Diretor do 

Foro da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO o que disposto na Portaria 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 CONSIDERANDO que o gestor geral desta Comarca estará em gozo de 

Licença prêmio concedida através da Portaria 75/2018 no período de 

05/12/2018 a 19/12/2018.

Resolve:

DESIGNAR a servidora JAQUELINE APARECIDA CARLOS, Técnico 

Judiciário - matrícula nº 5690, para exercer a função de Gestor Geral de 

3ª Entrância no período de 05/12/2018 a 19/12/2018, 15 (quinze) dias de 

licença- prêmio, ocasião da Licença Prêmio do Gestor Titular Edgar Calixto 

de Souza, matrícula 6616.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 05 de novembro de 2018.

 Dr. José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALVADOR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000567-26.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIA SALVADOR 

DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido de id. 12637480. Cite-se a parte 

executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora. 

Após, conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 05 

de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000536-06.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARCELO DE SOUZA 

LEITE Vistos etc. Defiro o pedido de id. 15983593. Proceda-se com a 

citação do executado no endereço mencionado acima. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 05 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000386-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZE MAMEDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000386-25.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARILUZE MAMEDES DE OLIVEIRA RÉU: ICATU SEGUROS S/A 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de id. 13044696. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000589-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (RÉU)

JOAREZ FOELLMER RAMBO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000589-84.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: JOAREZ 

FOELLMER RAMBO, AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Vistos 

etc. Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001167-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar a comprovação do pagamento das custas de distribuição da Carta 

Precatória, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento, caso 

permaneça paralisada por mais de 30 (trinta) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON QUEROBINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000691-09.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROBSON QUEROBINO 

DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001347-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001347-63.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCIO JOSE PINHO REQUERIDO: SEBASTIAO FERREIRA 

DOS SANTOS FILHO, VITORIO JEOVANE DEPRA Vistos etc. Defiro o 

pedido retro. Proceda-se com a citação do executado no endereço 

mencionado no id. 146737-25. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130469 Nr: 3015-52.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Meloo, Ceylla Christhyan Custódio de 
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Godoi Mello, Leonardo Leandro Figueiró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultura Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custódio de 

Godoi Mello - OAB:10.050, Leonardo Leandro Figueiró - OAB:14035, 

Marco Antonio de Mello - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Marcio Marquioreto - 

OAB:14021, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT

 Intimo o patrono do executado Dr. José Marcio Marquioreto dos termos da 

r. decisão de fls. 212/213 a seguir trnscrito: Vistos etc.

 Recebo a inicial como cumprimento de sentença provisória.Intime-se a 

parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para 

atualizar o débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na 

conta da parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a multa 

e as verbas honorárias específicas supra fixadas;Havendo a indicação de 

bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) 

parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.Expeça-se em favor da 

parte credora, se requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis 

(CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora 

deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, 

§1º).Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28923 Nr: 318-78.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcio Geovani Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINOMT

Finalidade da Diligência: REAVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128471 Nr: 2296-70.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaoquim Marcelino Prestes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Schmidt - OAB:59.026/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

José Renato Miglioli Cordovez - OAB:354.582 / MT, Luize Calvi 

Menegassi - OAB:13700, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT, Vitor Franzon de Azevedo - OAB:OAB/MT 25.755

 INTIMAÇÃO do Embargante para apresentar impugnação a contestação 

de fls. 29/33, no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARIME PAZZA GREGOLON - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados 

do processo: Processo: 1000776-92.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

111.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CORREÇÃO MONETÁRIA, LIMINAR]; 

Parte Autora: CARIME PAZZA GREGOLON - ME Parte Ré: ZANOTTI 

COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) RÉU: ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EP, 

CNPJ nº 20.052.654/0001-76, COM SEDE A AVENIDA MIGUEL YUNES, 

545, USINA PIRATININGA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04444-000, FONE:11 

5633-4999, FONE 11 96393-8912. Data de Distribuição da Ação: 

27/06/2017 08:19:20. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL C/C LIMINAR que lhe(s) é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, querendo apresentar resposta 

no prazo legal, contados da expiração do prazo deste edital. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL C/C LIMINAR promovida pela AUTORA: CARIME 

PAZZA GREGOLON - ME em face de ZANOTTI COMERCIO DE ACO E 

FERRAGENS EIRELI - EP, expondo que comprou da empresa requerida, 80 

peças de tubo de inox metalon, 25x25x2mm, para que pudesse prestar 

serviços junto a empresa Minerva Foods em Janaúba-MG, conforme 

contrato, porém mesmo após ter sido efetivado o pagamento de 

R$11.000,00 em 31/05/2017 a empresa requerida, até a presente data não 

houve o envio do produto comprado ou a restituição do valor pago, o que 

motivou o ajuizamento da presente ação. Após inúmeros contatos com a 

requerida, ficou estipulado que a mesma devolveria o valor pago, pois não 

tinha o produto vendido, porém assim não o fez, sendo que inclusive não 

atende mais as suas ligações e email enviados. Requereu liminarmente a 

concessão da antecipação da tutela, determinando-se o bloqueio do valor 

de R$11.000,00 na conta da requerida e transferência do referido valor a 

autora. Diz ainda que tanto a relação jurídica como a própria intermediação 

no negócio jurídico (que alegou verbalmente a parte ré), constituem 

relação de consumo previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 

2º e 3º da Lei 8078/90). Logo a responsabilidade pelo entrega do produto 

comprado é da parte ré, razão que a presente ação deverá ser julgada 

procedente. Ao final querer seja julgada procedente a presente ação, 

condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral; 

a garantia do beneficio do ônus da prova, pelo que reza o inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC; que a requerida seja condenada ao pagamento das 

despesas e custas processuais, bem como honorários sucumbenciais a 

serem arbitrados por este MM. Juiz em valor não inferior a 20% sobre o 

valor da ação; a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; a 

restituição por parte da requerida do valor pago pela autora no valor de 

R$11.000,00, atualizado desde a data do recebimento do valor que foi em 

31/05/2017. Dá-se a causa o valor de R$111.000,00(Cento e onze mil 

reais). Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido em postulado de fls. 

86. Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Decorrido "in albis" o 

prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado 

por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. 

Cancelo audiência designada para a data de 18/04/2018. Após, conclusos 

para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se e cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 

2018. ADVERTÊNCIA(S): Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. ( Art. 344 NCPC ). Art. 303 CPC (...)III - não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 
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335. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não 

for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência 

de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 

necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de 

organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à 

conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data 

de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição 

das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 

11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Art. 335. O réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediaçãoapresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos. § 1o No caso de litisconsórcio passivo, 

ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o termo inicial previstono inciso II 

será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. § 2o Quando ocorrer a hipótese do 

art. 334, § 4o, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da 

ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da 

data de intimação da decisão que homologar a desistência E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, DEBORA CRISTINA CAMPOS 

OLIVEIRA, digitei. Diamantino, 18 de abril de 2018 DEBORA CRISTINA 

CAMPOS OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130351 Nr: 2976-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edileuso Tavares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 130351

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Às fls. 05/07 EDILEUSO TAVARES DE LIMA, por intermédio de seu 

procurador, requer a restituição do veículo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE 

FLEX, ano 2006/2007, Placa DTZ-2565, de cor preta.

Juntou documentos às fls. 08/11.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido de restituição (fls. 12/13).

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que “antes de 

transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão 

ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Assim, as coisas apreendidas poderão ser restituídas desde que: a) 

comprovada a sua propriedade; b) não sejam bens confiscáveis; c) não 

mais interessem ao processo.

Analisando os autos, observo que restou devidamente comprovado pelo 

postulante a propriedade do bem em questão, cuja origem deve ser tida 

como lícita, uma vez que inexistem provas em sentido contrário.

Igualmente, não há nada nos autos que indique que o bem teria sido 

adquirido através de renda ilícita ou que sua restituição causará qualquer 

prejuízo.

Ressalte-se que não há interesse na manutenção da constrição do 

veículo, objeto deste pedido, tendo em vista que a sentença que julgou 

parcialmente procedente a representação nos autos em apenso n. 

1741-87.2017.811.0005, transitou em julgado à fl. 649.

Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo solicitante e 

DETERMINO a imediata restituição do veículo marca/modelo FIAT/PALIO 

FIRE FLEX, ano 2006/2007, Placa DTZ-2565, de cor preta.

 EXPEÇA-SE o competente termo de restituição.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 26897 Nr: 1212-88.2005.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Serra Visnadi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atílio Visnadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido ás fls. 190/191 e 

deferido às fls. 197. Certifico ainda que, impulsiono o presente feito, 

INTIMANDO o patrono da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109197 Nr: 2179-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Georgenes Emmanuel de Macedo do Espirito 

Santo Coringa, Divino Rumão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 INTIMAÇÃO do advogado dos denunciados, para, nos termos do artigo 

479 do Código de Processo Penal, cientificá-lo da juntada dos documentos 

de fls. 548/1233.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PAHIM FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001319-61.2018.8.11.0005. INTERESSADO: ODILA PAHIM FERREIRA 

REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO 

AO SERVIDOR PUBLICO Vistos, etc. A parte autora pretende, em sede de 

tutela provisória, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 

decisão final, para que seja determinado à reclamada que se abstenha de 

continuar realizando os alegados descontos indevidos em sua folha de 

pagamento, denominado de “contribuição ABAMSP”. Contudo, em análise 

aos extratos detalhados de seus vencimentos, só há provas que os 

valores foram descontados até o período de 03/2018, não restando 

demonstrado que o desconto ainda está sendo realizado. Assim, intime-se 

a parte requerente para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos os extratos dos descontos realizados até a presente 

data, sob pena de indeferimento do pedido de tutela antecipada. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSINEI DE ALMEIDA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001310-02.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: KATIA MACEDO DE OLIVEIRA 

SILVA EXECUTADO: JOSINEI DE ALMEIDA MENDES, OLANDA DE ALMEIDA 

Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de 

tutela de urgência cautelar de busca e apreensão de veículo, proposta por 

Katia Macedo de Oliveira em face de Josinei de Almeida Mendes, todos 

qualificados nos autos. Consta nos autos que a parte exequente celebrou 

contrato particular de compra e venda com o executado Josinei de 

Almeida Mendes, sendo a executada Olanda de Almeida avalista do 

executado no referido contrato, cujo objeto consiste no veículo 

CHEVROLET, modelo GM/S10 Executiva, ano 2011/2011, cor prata, placa 

OAF 4028, no valor de R$ 51.532,33 (cinquenta e um mil, quinhentos e 

trinta e dois reais e três centavos). A parte exequente argumenta que o 

executado honrou com o pactuado no contrato de forma parcial, deixando 

de cumprir a cláusula segunda do referido contrato, não adimplindo o valor 

de R$ 2.015,16 (dois mil e quinze reais e dezesseis centavos), cujo 

vencimento se deu em 06.10.2018. Em razão do exposto, a parte 

exequente realizou a notificação extrajudicial do executado, informando a 

mora contratual bem como o vencimento antecipado do débito faltante 

estipulado na cláusula quarta do contrato. Como medida de tutela de 

urgência cautelar, a parte exequente pugna pela busca e apreensão do 

veículo, sustentando a existência de cláusula de reserva de domínio do 

bem em caso de inadimplência, a inexistência de outros bens em nome do 

executado para garantir a execução, e por fim, fundamenta a urgência do 

pedido no fato do veículo estar financiado junto ao Banco Aymore Crédito 

Financiamento e Investimento S/A em nome de terceiro estranho a relação 

contratual. É o relato. Decido. O negócio jurídico objeto da presente 

execução não permite a concessão da tutela da forma pleiteada pela parte 

autora É que houve pagamento de mais da metade do valor do contrato e o 

bem foi entregue voluntariamente ao executado. Nesses casos, 

necessária a rescisão contratual para se recuperar o bem objeto do 

contrato de compra e venda. Por outro lado, como confessado pelo autor, 

o veículo está em nome de terceiro e é alienado fiduciariamente a uma 

instituição financeira, restando absolutamente controversa a propriedade 

do bem pelo credor, e nem se sabe o título que permitiu a venda do bem ao 

executado. Fato é que o credor não trouxe nem mesmo cópia do CRV aos 

autos. Por fim, a suposta clausula de reserva de domínio não cabe no 

presente caso, sendo absolutamente ilegal por não preencher os 

requisitos legais, vez que o bem nem é de propriedade do suposto 

vendedor. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

cautelar de busca e apreensão, uma vez que os requisitos necessários 

para sua concessão não foram satisfatoriamente demonstrados. Citem-se 

os executados da execução, expedindo mandado de citação, penhora e 

avaliação. Expeça-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000522-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO AMELIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 05 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO ALVES DOS SANTOS GANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000034-04.2016.8.11.0005. REQUERENTE: CONSUELO ALVES DOS 

SANTOS GANDRA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 
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providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001222-95.2017.8.11.0005. AUTOR(A): CARLOS FRANCISCO DA 

PAIXAO RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, conforme pedido acima formulado, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-10.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010858-10.2010.8.11.0005. REQUERENTE: VALDICE MUFARDINI GOMES 

REQUERIDO: VIACAO ELDORADO LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. A parte embargante sustenta 

que houve omissão na de decisão de id. 15870693 – p. 1/4, uma vez que 

não ficou explicitado na decisão o valor residual a ser restituído pela 

embargada. Além disso, argumenta que há excesso na execução. Em 

análise dos autos, verifica-se que a assiste razão à exequente tão 

somente quanto ao valor residual a ser restituído, haja vista que não ficou 

literalmente consignado na decisão. Por outro lado, é evidente que a 

confusão processual consiste no fato de ter havido o depósito 

intempestivo das parcelas 5 e 6 pela embargada, após a efetivação do 

bloqueio online. Isto porque, em que pese as alegações da parte 

embargante de que há excesso na execução, vislumbro que a 

determinação de liberação dos valores ao exequente se mostra correta, 

pois houve o descumprimento do acordo e, consequentemente, todas as 

parcelas faltantes venceram antecipadamente, aplicando-se, in casu a 

multa de 10% prevista no artigo 916 do CPC. Dessa forma, considerando 

que o executado/embargante demonstrou apenas o pagamento do valor 

da entrada mais três parcelas tempestivamente, que totalizam o montante 

de R$ 14.517,54 (quatorze mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e 

quatro centavos), havia ainda três parcelas a serem adimplidas mais a 

multa de 10% sobre o valor remanescente a ser pago, que totalizam o 

valor da ordem de bloqueio de id. 14243904 - Pág. 1. Entretanto, 

verifica-se que o bloqueio foi apenas parcial, restando ainda valor 

remanescente a ser liberado em favor do exequente na monta de R$ 

3.415,04 (três mil quatrocentos e quinze reais e quatro centavos) para se 

chegar ao valor principal com a multa de 10% incluída sobre o valor não 

pago tempestivamente. Não obstante, verifica-se que após a ordem de 

bloqueio a parte embargada comprovou o depósito da parcela nº. 05 e 

parcela nº 06 nos autos. Portanto, observa-se que o saldo bloqueado 

somado a valor da parcela nº 05 depositada nos autos, quitaria a dívida, 

inclusive, houve pedido da exequente neste sentido, não havendo a 

necessidade de depósito da parcela nº. 06, como foi realizado pela 

embargante. Assim, é correta à liberação de saldo remanescente em favor 

da exequente no valor de R$ 3.415,04 (três mil quatrocentos e quinze 

reais e quatro centavos), e consequente liberação de saldo 

remanescente, concernente à parcela nº. 06, em favor da embargante, 

não havendo o que se falar em qualquer excesso na execução. Nesse 

ponto, é de se consignar que há um saldo de R$ 6.039,14 (seis mil trinta e 

nove reais e quatorze centavos) vinculado ao processo, id. 15852445 - 

Pág. 1, de forma que deverá ser liberado o valor de R$ 3.415,04 em favor 

da parte exequente, e o saldo residual na monta de R$ 2624,10 em favor o 

embargante. Portanto, ACOLHO de forma parcial os embargos opostos, 

apenas para informar que o saldo residual a ser restituído em favor do 

embargante é de R$ 2624,10 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

dez centavos), mantendo os demais termos da decisão embargada 

inalterados. Intimem-se as partes da presente decisão. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006158-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. (RÉU)

 

Intimar a parte autora acerca da decisão que designou audiência de 

Conciliação, bem como para efetivar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, 

no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 211392 Nr: 4693-06.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDA, PVADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO 

- OAB:MT/ 9.629 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria nº 1.333/2018-TJMT, que declara ponto 

facultativo no dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), em virtude do 

feriado estadual do dia 20 de novembro (terça-feira), dia da Consciência 

Negra, redesigno Audiência de Mediação para o dia 11/02/2019 às 14:00 

horas, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, sala 2 

bloco i,Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimo o advogado CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO OAB 9629E/MT para 

que compareça ao ato redesignado acompanhado de seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109127 Nr: 8328-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO ERAI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos conforme decisão de fls. 84 para intimação da 

inventariante, na pessoa de seu advogado para apresentar ultimas 

declarações, bem como a GIA-ITCD quitada e as respectivas certidões 

negativas de débito, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133366 Nr: 5488-51.2014.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO 

- OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 Considerando a Portaria nº 1.333/2018-TJMT, que declara ponto 

facultativo no dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), em virtude do 

feriado estadual do dia 20 de novembro (terça-feira), dia da Consciência 

Negra, redesigno Audiência de Mediação para o dia 11/02/2019 às 13:00 

horas, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, sala 2 

bloco i,Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimo o advogado RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB 20688MT, para que 

compareça ao ato redesignado acompanhado dos demais herdeiros.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005196-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES TOMASI (EMBARGANTE)

ILDO LUIZ GIACOMINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KELLY SILVA GOULART OAB - GO28719 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO LUIZ CEREGATTI (EMBARGADO)

DANIEL CEREGATTI (EMBARGADO)

DIVINA MARIA DOS SANTOS CEREGATTI (EMBARGADO)

ALDEMIR PAULO DOS REIS (EMBARGADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15798923, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: " Processo: 1005196-44.2017.8.11.0037; EMBARGANTE: 

ILDO LUIZ GIACOMINI, MARIA DE LOURDES TOMASI EMBARGADO: 

MAURICIO LUIZ CEREGATTI, DANIEL CEREGATTI O GESTOR JUDICIÁRIO 

DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

15h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 27 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006104-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANFIESTAR SOBRE A PETIÇÃO 

JUNTDA NO 16228274

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138193 Nr: 9143-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DONATO DE MELO, FRANCIELLY 

NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANIAS PINEHEIRO DA 

SILVA - OAB:1382 RO

 INTIMO a parte requerida da r. sentença proferida a fl. 75 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 40893 Nr: 3379-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097/MT, 

MURILO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA. - OAB:3.127-A, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Diante da informação contida na certidão de fl. 248, intimo a parte 
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requerente para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 140014 Nr: 10237-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, SOI CARLOS DE ARAÚJO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121527 Nr: 4036-40.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHADAY FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:MT 14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:MT 15017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 120057 Nr: 2522-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878/SP, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Certifico que nesta data fica a parte executado fica INTIMADA das demais 

penhoras incidentes sobre o imóvel a ser expropriado, facultando-lhes 

manifestação, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63365 Nr: 3229-59.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOHER BARBOSA NICOLAU, MARIA DO ROCIO NATAL 

NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LISO SEGUNDO, CACILDA LONGO LISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, NEMO ELOY 

VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 

5665

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerida, para 

manifestar acerca do petitório de fls.766, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 117147 Nr: 7819-74.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALEXANDRE GATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para informar nos autos os dados bancários do 

requerido para a restituição do numerário bancário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 48732 Nr: 4007-97.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA, 

ADRIANO BATISTA DA SILVA, MARCIA CONCEIÇÃO ZAMPAR, JULIO 

CESAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11.761 OAB/CE, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:OAB/CE 

30.241, MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586/OAB/ CE, RENIA 

BEZERRA REIS - OAB:CE 21.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Certifico que nesta data os advogados das PARTES ficam INTIMADOS 

para informarem sobre o cumprimento do acordo, valendo o silencio pelo 

adimplemento e consequente extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156697 Nr: 7508-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA LARISSA YUMI TAKEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ARAUJO GRAÇA CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o exequente para informar sobre o cumprimento do 

acordo, valendo o silencio pelo adimplemento e consequente extinção do 

feito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004254-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUSA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 
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feito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005035-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ FELICIO KAMINSKI (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida foi citada conforme ID 11874278. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004183-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção , 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004753-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003934-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003697-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003697-88.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

manifestação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15942141 e 14354032). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003697-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004753-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004753-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): THAIS DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo a nomeação 

feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, que atende nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15942673 e 14969325). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da data designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000060-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. V. (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, impulsiono o presente 

feito, com a finalidade de intimar a parte autor para dar andamento ao feito 

, sob pena de extinção , no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000781-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO TOMITAM (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

correspondência devolvida, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002277-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE SOUZA (EXECUTADO)

IURY DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de ID 15173796 impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004234-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado 

comparecer acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE LIMA CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004499-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

ROSANE BALKE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

esclarecer o endereço da petição de ID 16287374, onde consta na cidade 

de Rondonópolis, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005664-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINOMAR RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005656-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 
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para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003791-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003817-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007237-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA FRANSAO (REQUERENTE)

GENESIO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007237-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GENESIO BATISTA FERREIRA, 

ROSA DE FATIMA FRANSAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007173-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO GOULART (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007173-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ELCIO GOULART Vistos. Analisando os autos, verifico que 

não consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007183-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEGO MENDES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007183-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDIVALDO RODRIGUES 

LOPES REQUERIDO: DYEGO MENDES DE LIMA Vistos. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada, (declaração de imposto de renda, extrato INSS e outros), sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 

2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007216-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA CERUTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007216-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA CLAUDIA CERUTTI Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007219-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DEFENTE NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007219-26.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MONSANTO DO BRASIL LTDA 

RÉU: MARIO DEFENTE NETO Vistos. Analisando os autos, verifico que não 

consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1007223-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007223-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE VIEIRA 

DA SILVA Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007317-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA LEONTIEVNA MAMETYEV (EXECUTADO)

INAFA OVCHINNIKOV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007317-11.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: INAFA OVCHINNIKOV, ANNA LEONTIEVNA 

MAMETYEV Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007293-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES TENORIO (RÉU)

ADRIANO MOURA BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007293-80.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELISANGELA LEMES DA SILVA 

RÉU: EUDES TENORIO, ADRIANO MOURA BARBOSA Vistos. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cópia de holerite atual ou outros documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, 

§ 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso 

para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007276-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA DICKEL ROSALIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 7 2 7 6 - 4 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAYNARA 

DICKEL ROSALIS Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007266-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO D AMICO MADI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007266-97.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: KAREN FERNANDES MADI 

PRIEDOLS EXECUTADO: RENATO D AMICO MADI Vistos. Analisando os 

autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006973-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006973-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VINICIUS MANOEL 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos cópia do Título Executivo Judicial 

(sentença) no qual se funda o presente cumprimento de sentença. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003815-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007258-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos cópia da procuração , bem como comprovar o depósito 

do pagamento da diligência , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007235-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007235-77.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE RICARDO ALVES DE 

OLIVEIRA RÉU: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA Vistos. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada, (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003835-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003818-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003823-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003827-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SEVERINO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SANTANA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado 

comparecer acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004841-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005223-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado 

comparecer acompanhado de seu cliente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 44549 Nr: 234-44.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDES MARQUES - 

OAB:RS 48104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

Marcelo Keller - OAB:105411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178436 Nr: 9818-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTERO DURE RAMOA, DALVA DA SILVA RAMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Dr. Ricardo Vaz 

Cardoso para juntar nos autos a prova de comunicação da renúncia ao 

mandante, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 120784 Nr: 3273-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GONÇALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 17656 Nr: 2478-53.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104522 Nr: 3503-52.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. F. SOLANI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINE VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSANGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:8.764-E, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106795 Nr: 5873-04.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO PEREIRA DA CRUZ, CRISTINA 

APARECIDA DE SENNA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 
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comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 47821 Nr: 3229-30.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:13044

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137264 Nr: 8496-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simoni Roani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149848 Nr: 4318-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159465 Nr: 8674-48.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA 

- OAB:23546/O, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99 e designo audiência de conciliação para o dia 

13/12/2018 às 13h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111930 Nr: 2386-89.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138964 Nr: 9660-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA ALVES DE SOUZA & CIA LTDA ME, 

NEUZA ALVES DE SOUZA, JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 3249-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159465 Nr: 8674-48.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDINALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA 

- OAB:23546/O, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159465 Nr: 8674-48.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA 

- OAB:23546/O, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735

 Visto,

Considerando a Portaria nº 07/2016, cancela-se a audiência aprazada.

 Outrossim, determina-se que o presente feito seja novamente 

encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

para que seja designada data para sessão de mediação o mais breve 

possível.

Caso não haja acordo entre as partes, intime-se a parte requerida para 

apresentar contestação, no prazo de cinco dias. Após, intime-se o autor 

para impugná-la. Em seguida intimem-se as partes manifestarem se tem 

outras provas a serem produzidas.

Após, concluso análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001278-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

SCHENKEL PROCESSO n. 1001278-32.2017.8.11.0037 Valor da causa: 

$19,795.66 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ROGERIO 

CHERNIOGLO SANCHES Endereço: RUA TOSCANA, 118, ZONA 01, 

JARDIM VENEZA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: O autor concedeu ao Réu um Crédito Bancário no 

valor de R$ 106.446,51 (cento e seis mil quatrocentos e quarenta e seis 

reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas 

mensais, no valor de R$ 3.106,20 (três mil centos e seis reais e vinte 

centavos), vencendo-se a primeira em 15/06/2016, com vencimento final 

em 17/05/2021, mediante Cédula de Crédito Bancário – Financiamentos 

para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF nº 003.992.036 emitida 

em 20/05/2016 (Doc. nº 3).Em garantia das obrigações assumidas o Réu 

transferiu em Alienação Fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911 de 

01.10.69, o bem descrito no supra mencionado contrato, a saber: “UM 

CAMINHO-TRATOR IVECO, STRALIS NR 740 S46T (T.ALTO) 6x4, COR 

AZUL, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, MODELO 2011, CHASSI 

93ZS2STH0B8813349, PLACA ETY 9155, RENAVAM 332989275”.Ocorre, 

porém, que o Réu tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o 

pagamento das prestações a partir de 17/10/2016, incorrendo em mora 

desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com 

as alterações da Lei 13.043/2014.O autor, seguindo os procedimentos 

estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do Réu, por meio de 

Instrumento de Protesto (Doc. nº 04).Assim, o débito vencido do Réu, 

devidamente atualizado até 11/04/2017 pelos encargos contratados 

importa em R$ 19.795,66 (dezenove mil setecentos e noventa e cinco 

reais e sessenta e seis centavos) (Doc. nº 05), sendo que o valor total 

para fins de purgação da mora é R$ 119.276,26 (cento e dezenove mil 

duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), (Doc. nº 

06).Desta feita, cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o bem 

que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida promover à sua venda 

aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 

119.276,26 (cento e dezenove mil duzentos e setenta e seis reais e vinte 

e seis centavos), correspondente ao valor principal e acessórios da dívida 

vencidas e vincendas do Réu, devidamente discriminados no Doc. 06. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA 

SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 5 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1005826-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CECATTO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005826-66.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 5 de novembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006263-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006263-10.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 5 de novembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006122-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (REQUERIDO)

FERNANDO OLIVEIRA EFFTING (REQUERIDO)

ILBERTO EFFTING (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDREIA ZENATTI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006122-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ILBERTO EFFTING, FERNANDO OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA 

DE OLIVEIRA EFFTING Vistos. Intime-se a testemunha ANDREIA ZENATTI, 

qualificada no ato deprecado, para comparecer à audiência de inquirição, 

a ser realizada nesta Comarca, no dia 14/11/2018, às 13:30h. Cumpra-se. 

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações. 

Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005544-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005544-62.2017.8.11.0037. AUTOR: UNI-FARMA CENTRO OESTE 

GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RÉU: MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006088-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA EFFTING (REQUERIDO)

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (REQUERIDO)

ILBERTO EFFTING (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDREIA ZENATTI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006088-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ILBERTO EFFTING, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING Vistos. 

Considerando que a testemunha ANDREIA ZENATTI também será inquirida 

na Carta Precatória de nº 1006122-88.2018 e, com base no princípio da 

celeridade e economia processual, redesigno a audiência para o dia 

14/11/2018 às 13:30. Intime-se e comunique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Juntada de Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Juntada de Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001059-82.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001059-82.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001567-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOZIA JABLONSKI HAMERSKI (REQUERENTE)

EMA VIRISSIMA JABLONSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001567-62.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001567-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOZIA JABLONSKI HAMERSKI (REQUERENTE)

EMA VIRISSIMA JABLONSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001567-62.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004366-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004366-44.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001949-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001949-55.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129190 Nr: 2037-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ANICÉSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:OAB-MT 17.805

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35503 Nr: 3457-73.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDMNEQI-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIECDMEDL, FWFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - OAB:

 Processo nº: 3457-73.2005.811.0037 (Código 35503)

Vistos.

Ante a petição de fl. 133, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de setembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129190 Nr: 2037-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ANICÉSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:OAB-MT 17.805

 Processo nº 2037-18.2014.811.0037 (Código 129190)

Vistos.

 Considerando que, em 25/07/2017, o Superior Tribunal de Justiça, nos 

autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos 

efeitos da liminar outrora deferida em sede de Mandando de Segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 
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Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo.

 Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Pelo exposto, DETERMINO o regular prosseguimento do feito.

Defiro o pedido de fl. 12.

Proceda-se conforme requerido, sem o recolhimento de diligências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de setembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICADORA TRB LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B.A. 282 TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001374-13.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RETIFICADORA TRB LTDA - ME 

EXECUTADO: B.A. 282 TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos em correição, 

Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte 

ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. De 

ofício, reconheço a prescrição da ação de cobrança, no que se refere 

aos títulos contidos na (id 12143475) de valores R$ 500,00 (quinhentos 

reais) vencido em 10/12/2012, R$ 500,00 (quinhentos reais) vencido em 

10/01/2013 e R$ 500,00 (quinhentos reais) vencido em 10/02/2013. Visto 

que já se passaram mais de cincos anos do vencimento, para fins de ação 

de cobrança, enquadrando-se o prazo prescricional para essa ultima no 

disposto no inciso I parágrafo 5º, artigo 206, do Código Civil (prazo 

prescricional quinquenal). Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste – MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002671-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE VILELA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002671-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: GISLAINE VILELA TEIXEIRA Vistos em correição, Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora 

e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, 

venham conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 30 de Outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002672-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELE NEVES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002672-40.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: GABRIELE NEVES SILVA Vistos em correição, Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora 

e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, 

venham conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 30 de Outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002661-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002661-11.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: ROSANGELA DA SILVA Vistos em correição, Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora 

e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, 

venham conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 30 de Outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002660-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002660-26.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: HOSANA MARIA DOS SANTOS Vistos em correição, 

Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de 

mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo 

se o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 30 de 
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Outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003642-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003642-40.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA DREMAR LTDA - ME 

EXECUTADO: JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE Vistos em correição, 

Incabível ação monitória noz Juizados Especiais por ter rito incompatível 

com a lei 9.099/95. Por isso, recebo e processo como ação de cobrança. 

Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte 

ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de Outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003620-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003620-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ECOCLIMAS COMERCIO DE 

CLIMATIZADORES EIRELI - ME EXECUTADO: SUPER AGRO SER. COM. DE 

PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME Vistos em correição. Cite-se 

o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003619-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA QUINTEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003619-94.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ECOCLIMAS COMERCIO DE 

CLIMATIZADORES EIRELI - ME EXECUTADO: JOAO BATISTA QUINTEIRO - 

ME Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003185-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MUROLO ROSSETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003185-08.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: CARLA MUROLO ROSSETO Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MUROLO ROSSETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003068-17.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: CARLA MUROLO ROSSETO Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 
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audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003027-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MUROLO ROSSETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003027-50.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: CARLA MUROLO ROSSETO Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002928-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002928-80.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: DIMAS GOMES DA SILVA Vistos 

em correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002927-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO DA COSTA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002927-95.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: SAVIO DA COSTA SOUSA 

Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo 

em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002868-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZZA PORTES CLARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZANELLA FREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002868-10.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDREZZA PORTES CLARO 

EXECUTADO: HENRIQUE ZANELLA FREU Vistos em correição. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004466-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA SCHEILA SIRQUEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004466-96.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: EVA SCHEILA SIRQUEIRA SOUSA Vistos em correição, 

Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de 

mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo 

se o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 31 de 
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Outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004320-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI DE CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004320-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: FRANCIELI DE CAMPOS SILVA Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004315-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA CRISTINA BRANDALIZE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004315-33.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: CHEILA CRISTINA BRANDALIZE Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004304-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARA BRANDALIZE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004304-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: VANESSA MARA BRANDALIZE Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004742-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA CARVALHO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004742-30.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDINEIA CARVALHO DA 

CUNHA Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006189-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SANTOS DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006189-53.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: LUCAS SANTOS DA SILVEIRA Vistos em correição. Cite-se 

o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006188-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA INACIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006188-68.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: CINTIA INACIA DE OLIVEIRA Vistos em correição. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006187-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006187-83.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: LUCELIA OLIVEIRA COSTA Vistos em correição. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006185-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERILANDIA DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006185-16.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: MERILANDIA DA SILVA PEREIRA Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006183-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHENE BATISTA FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006183-46.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: DHENE BATISTA FERRAZ Vistos em correição. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006182-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DOS SANTOS PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006182-61.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: ROSILDA DOS SANTOS PONTES Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006180-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR BARROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006180-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: ROSIMAR BARROS DOS SANTOS Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006174-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006174-84.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: MIRIAN DE OLIVEIRA Vistos em correição. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006124-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006124-58.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006089-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO SCALCON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006089-98.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VILSON PAULO SCALCON 

EXECUTADO: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006620-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI CLAUDETE WEBER OAB - 896.197.141-72 (PROCURADOR)

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARION 07906150538 (EXECUTADO)

ELIANDRO MARION (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006620-87.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MEDIANEIRA COMERCIO DE 

FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP PROCURADOR: MARLI 

CLAUDETE WEBER EXECUTADO: LEONARDO MARION 07906150538, 

ELIANDRO MARION Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar 

o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, 

caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora 

deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo penhorados 

bens móveis, o encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o 

credor, promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a 

penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel 

depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das 

prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 
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cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006568-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FOCO PISOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006568-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FOCO PISOS E CONSTRUCOES 

LTDA - ME EXECUTADO: PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 

Vistos em correição, Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias 

após a audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado 

que não havendo contestação também será decretada a revelia nos 

autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e sejam 

arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco 

dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a 

parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Intimo 

a parte autora para comparecimento à audiência acompanhado de seu 

constituinte (CPC, 343, § 4º). Serve a presente como carta/mandado de 

citação e intimação. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 31 de Outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006536-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORCELINA MARIA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006536-86.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RAFAEL SOLDERA DALLEK 

EXECUTADO: DORCELINA MARIA DOS REIS Vistos em correição. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006342-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZANELLA FREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006342-86.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: HENRIQUE ZANELLA FREU Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006313-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SOUZA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006313-36.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: WASHINGTON SOUZA REIS Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006310-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006310-81.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 

DELMONDES Vistos em correição. Cite-se o executado para pagar o valor 

atualizado R$: 4.185,39 exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 
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penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Pelo 

princípio do aproveitamento dos atos processuais determino o pagamento 

somente do valor R$: 4.185,39 tendo em vista que as parcelas entre 

28/12/2014 à 28/08/2015 totalizando o valor R$: 14.166,06 encontram-se 

prescritas para ação de execução. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006728-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES GONCALVES 69575274172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006728-19.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTER HOTEL LTDA - ME 

EXECUTADO: SERGIO RODRIGUES GONCALVES 69575274172 Vistos em 

correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006727-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA COSTA CINTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006727-34.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTER HOTEL LTDA - ME 

EXECUTADO: STELA COSTA CINTRA Vistos em correição. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006726-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI SCHNEIKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006726-49.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTER HOTEL LTDA - ME 

EXECUTADO: SIRLEI SCHNEIKER Vistos em correição. Cite-se o executado 

para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005637-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARBOZA GRANJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005637-25.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MAURO BARBOZA GRANJA 

EXECUTADO: TNL PCS S/A Vistos em correição, Intime-se o devedor, para 

cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação 

(NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, venham conclusos 

para deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste-MT, 30 de Outubro de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012206-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012206-54.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDIR PES EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Defiro a expedição dos alvarás na forma pleiteada pela parte reclamante 

no id. 16172642, retro. Expeça-se os alvarás e arquive-se. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES FOTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARUAN MILLER FELIX GUIMARAES OAB - SP288678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLI FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Considerando cumprida a finalidade da missiva, 

devolva-se a presente carta, com as anotações necessárias. Em seguida, 

arquive-se. P. do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004202-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS 15220924800 (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente, através de 

sua advogada, para manifestar acerca da certidão id 15094372, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-53.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FRANCISCO ROTILI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DARCI FERRARI (EXECUTADO)

DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para 

intimar o polo ativo, na pessoa do(s) seu(s) advogado(s), acerca do 

documento juntado no Id 15813203, bem como para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 5 de 

novembro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011091-32.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Diante da intimação do executado, conforme certidão id 15218458, sem 

qualquer manifestação nos autos, intimo a exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DE MOURA (EXECUTADO)

 

Diante da certidão id 15812335, sem qualquer manifestação do executado, 

intimo a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011948-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARY PEREIRA GOVEIA (EXECUTADO)

 

Diante da certidão id 15209139, intimo a exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003216-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 4.795,06 (quatro mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e seis centavos), no prazo de quinze 

dias, nos termos do artigo 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI NERIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da petição id 16238830, intimo a parte exequente para 

manifestação, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO SANTANA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado 

acerca do pagamento da condenação, intimo o exequente BANCO 

ITAUCARD S/A para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005495-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIA SILVA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da executada 

acerca do pagamento da condenação, intimo a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002343-28.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ORISVALDO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em Correição, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo(a) requerente (id. n°14967864), para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010969-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCHETTO AUTO PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a sentença transitou em julgado, 

impulsiono o feito para intimar a parte devedora, por intermédio do(a,s) 

advogado(a,s) habilitado(a,s) neste, acerca do cumprimento da sentença 

requerido nos autos digitais, para fins de adimplemento da(s) 

obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Documento(s) 

vinculado(s): Petição de cumprimento de sentença (Id 15942509). 

Observação: OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEY RODRIGUES BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A DILIGENCIA DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002345-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ORISVALDO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Correição, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. 

n°14974386), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002291-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ PRIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA PRIMON OAB - PR0074765A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA CARVALHO RIOS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

16139439, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002347-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ORISVALDO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

em Correição, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pelo(a) requerente (id. n°14974959), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) 

pela via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com 

a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-50.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002348-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ORISVALDO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos em Correição, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°14975331), para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002356-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ORISVALDO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

em Correição, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pelo(a) requerente (id. n°14975855), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) 

pela via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com 

a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000580-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINET APARECIDA MADALENA DA COSTA MAGNE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da petição id 16284929, 

no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011237-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VIEIRA LEITE (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, 

intimo a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MACEDO DELMONDES (REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A DILIGENCIA DO 

OFICIAL E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON MIOTTI HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002677-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACSON MIOTTI HESPER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Jacson Miotti Hesper 

em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o reclamante foi impedido 

de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude 

da restrição em seu nome no valor de R$285,11(duzentos e oitenta e 

cinco reais e onze centavos), vinculado ao contrato n°0249735639. O 

reclamante afirma que não conhece o débito em comento e que não possui 

qualquer vinculo contratual de prestação de serviços. Por fim, requer 

através da antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão da 

restrição, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da Negativação 

(id. n°12978053) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo 

com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome. 

A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona 

que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Redesigne-se a audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 133 de 701



ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 2 6 7 7 - 6 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e  1 0 0 2 6 7 9 - 3 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 , 

1004905-10.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BOM MAROSTICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002679-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON MIOTTI HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002679-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACSON MIOTTI HESPER 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Jacson Miotti 

Hesper em face de Telefônica Data S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o reclamante 

foi impedido de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em virtude da restrição em seu nome no valor de R$0,02(dois centavos), 

vinculado ao contrato n°0249735639. O reclamante afirma que não 

conhece a origem do débito em comento e que não possui qualquer 

vinculo contratual de prestação de serviços. Por fim, requer através da 

antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão da restrição, até o 

deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. 

n°12978053) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo 

com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome. 

A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona 

que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Redesigne-se a audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Declaro a conexão entre os autos 

1002677-62.2018.8.11.0037 e 1002679-32.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011114-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LENINY ATAIDES BELTRAO (EXEQUENTE)

BRUNO PAVOSKI SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da executada, 

intimo a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000399-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI MARIA RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a exequente para manifestar acerca da petição id 16107518, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 05 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 149551 Nr: 4152-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA MANTIQUEIRA, Mantiqueira Negócios 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZARONI MEGALE - 

OAB:MG/147976, LUCIANO PINHO NILO - OAB:MG/ 23.833, PATRICIA 

BARBOSA NILO - OAB:MG/ 103.935

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão de p. 341 por 

seus próprios fundamentos.
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Dê-se integral cumprimento àquela decisão.

Intime-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011585-28.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA MIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8011585-28.2014.8.11.0037 

Valor da causa: $581.21 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA MADALENA 

ZANATTA - EPP Endereço: Rua PIRACICABA, 815, CENTRO, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

APARECIDA DE SOUSA MIRA Endereço: Rua PIRACICABA, 1585, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, , 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, 

sob pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do 

CPC. RESUMO DA INICIAL:A Requerida, no mês de julho do ano de 2011, 

se dirigiu até o estabelecimento comercial da Requerente, para adquirir 

confecções, que totalizaram a quantia de R$ 348,01 (trezentos e quarenta 

e oito reais e um centavo). Para tanto, emitiu sete duplicatas, não 

realizando o pagamento de nenhuma delas, restando assim o saldo 

devedor representado pelas seguintes duplicatas: - Duplicata nº. 

285542-01/03, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), cuja compra 

foi realizada em 08/07/2011 para pagamento na data de 07/08/2011, (em 

anexo); - Duplicata nº. 285542-02/03, no valor de R$ 45,00 (quarenta e 

cinco reais), cuja compra foi realizada em 08/07/2011 para pagamento na 

da ta  de  06 /09 /2011 ,  (em anexo) ;  -  Dup l i ca ta  n º . 

285987-03/0285542-03/03, no valor de R$ 42,57 (quarenta e dois reais e 

cinquenta e sete centavos), cuja compra foi realizada em 08/07/2011 para 

pagamento na data de 06/10/2011, (em anexo). - Duplicata nº. 

28-5863-01/04, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), cuja 

compra foi realizada em 13/07/2011 para pagamento na data de 

12/08/2011, (em anexo); Rua Pi r a ci c ab a , n º . 815 , S ala 102 , 1 ° and 

a r , C e n t r o - Prim av e r a d o Le s t e – Ma to G r o s so CEP 

78850-000 - F one /F ax : (66 ) 3498 3344 E-ma i l : d iva n ie la f f@ ho 

tma i l .com Divaniéla Gonçalves Fortes Fontana OAB/MT nº 13.629 - 

Duplicata nº. 285863-02/04, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco 

reais), cuja compra foi realizada em 13/07/2011 para pagamento na data 

de 11/09/2011, (em anexo); - Duplicata nº. 285863-03/04, no valor de R$ 

55,00 (cinquenta e cinco reais), cuja compra foi realizada em 13/07/2011 

para pagamento na data de 11/10/2011, (em anexo). - Duplicata nº. 

285863-04/04, no valor de R$ 50,44 (cinquenta reais e quarenta e quatro 

centavos), cuja compra foi realizada em 13/07/2011 para pagamento na 

data de 10/11/2011, (em anexo). DECISÃO:" ...Tenho desta forma que 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem 

como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos 

pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que os valores 

suscitados decorrem de descumprimento contratual e consequente 

prejuízos suportado pela promovente. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente com resolução do mérito, fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte reclamante, para o fim 

de condenar a parte reclamada ao pagamento R$ 581,21 que deverão ser 

corrigidos pelo índice INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês ambos 

partir da citação válida..." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 5 

de novembro de 2018. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004180-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILCE AMARAL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1004180-55.2017.8.11.0037 

Valor da causa: $652.84 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MARIA MADALENA ZANATTA 

- EPP Endereço: Rua Piracicaba, 815, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT 

- CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: ELENILCE AMARAL DE SOUZA 

Endereço: Rua Da Alegria, 12, Castelândia, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 

523, § 1º, do CPC. RESUMO DA INICIAL:A Executada efetuou a compra de 

várias mercadorias no estabelecimento comercial da Exequente, no mês 

de junho de 2016, emitindo para tanto, quatro duplicatas, já que o 

pagamento seria realizado parceladamente. Contudo, nenhuma das 

duplicatas foram pagas na data aprazada, constituindo um débito de R$ 
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568,39 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), 

representados pelas seguintes duplicatas: -Duplicata nº359568-01, com 

vencimento para 04 de julho de 2016, no valor de R$ 145,00 (cento e 

quarenta e cinco reais); -Duplicata nº359568-02, com vencimento para 03 

de agosto de 2016, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco 

reais); -Duplicata nº359568-03, com vencimento para 02 de setembro de 

2016, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais); -Duplicata 

nº359568-04, com vencimento para 02 de outubro de 2016, no valor de R$ 

133,39 (cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos); Os títulos 

executivos extrajudiciais inclusos preenchem todos os requisitos exigidos, 

sendo líquidos, certos e exigíveis, ensejando cobrança através do 

procedimento para execução por quantia certa contra devedor solvente, 

nos termos do artigo 784, I e 824 do CPC. DECISÃO: "...Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário...." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 5 de novembro de 2018. DIVANEI PEREIRA DA 

SILVA MIRANDA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010694-70.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 
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PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 30 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003689-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FIGUEIREDO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 30 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-45.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANE BLEY GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011073-45.2014.8.11.0037. EXECUTADO: ARYANE BLEY GOMES 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, Junto 

neste ato a resposta à ordem de bloqueio Bacenjud, com penhora parcial, 

no valor de R$ 298,87 (...) cujo valor foi transferido para a conta judicial 

única do TJMT. Intimada por intermédio de seu advogado, a reclamada não 

impugnou o bloqueio/penhora. Renovada a ordem, a resposta indicou não 

existir qualquer valor em instituições financeiras em nome da executada. 

Intimo a parte exequente para manifestar se tem interesse em levantar o 

valor penhorado, devendo para tanto indicar dados bancários para 

expedição do alvará, que fica desde já autorizado. Manifeste-se ainda 

quanto ao interesse na continuidade da execução, tendo em vista a 

inexistência de perspectiva de êxito em consultas em sistemas 

(RENAJUD/INFOJUD). PRIMAVERA DO LESTE, 31 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010511-02.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 6.400,50 (...) a título de honorários 

advocatícios à reclamante, em favor do patrono (a) da reclamada, em 

razão da condenação daquela em litigância de má-fé, cujo valor foi 

transferido para a conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não 

impugnou a penhora, conforme certificado nos autos. O credor indicou 

dados para a emissão do alvará. Desta forma, defiro a expedição de 
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alvará, do valor acima, com acréscimos, na conta indicada. Quanto aos 

pedidos de novos bloqueios, considerações devem ser feitas: 

Primeiramente, com relação ao pedido de bloqueio relativo à condenação 

em multa em favor da parte reclamada pela litigância de má-fé da 

reclamante, está em consonância com a sentença transitada em julgado, 

pelo que se mostra pertinente novo bloqueio apenas no valor de R$ 

2.856,57 (dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos). Contudo, em relação ao pedido de no valor de R$ 3.543,93 (...), 

relativos a supostos honorários do pedido de cumprimento de sentença 

(CPC, 523, § 1º, parte final), se mostra a meu ver impertinente, visto que 

inaplicável esta parte do dispositivo legal ao Juizado Especial Cível, visto 

que o procedimento, nesta Justiça Especializada, está regulado pela Lei 

9.099/95, que tem regra própria a respeito da aplicação de honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, que não contemplam a verba pleiteada. 

Devidos seriam apenas eventuais honorários sucumbenciais (condenação 

em grau recursal, o que não corresponde ao caso dos Autos), além dos 

fixados em razão da litigância de má-fé. Portanto, indefiro o bloqueio a 

este título. Após a liberação do alvará, retornem os autos conclusos. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004023-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Considerando a prova documental encartada nos 

autos, acolho a justificativa apresentada pela parte autora na petição de 

Id. 16234790, porquanto, os motivos declinados comprovam que o seu 

esposo, Mateus Henrique Araújo, foi transferido, a pedido, por motivo de 

saúde para outra unidade da federação, conforme consta da Portaria n.º 

3947/2018/CGGP, de 29 de agosto de 2018 (Id. 16240313), não residindo 

mais nesta comarca de Primavera do Leste/MT. Sendo assim, tendo em 

vista que a parte reclamante foi devidamente representada na audiência 

de conciliação por procuradora com poderes para “transigir”, “desistir” e 

“realizar acordo” (Id. 16240313 e 16235180), deixo de lhe aplicar os 

efeitos da contumácia, nos termos disposto no Enunciado 02, dos 

Enunciados Cíveis de Mato Grosso (02 e 03 de maio de 2016 – 

Cuiabá/MT). Intime-se a parte reclamada para apresentar contestação no 

prazo de cinco dias. Após, a parte reclamante poderá, no prazo de cinco 

dias a contar da contestação, independentemente de intimação, 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011339-32.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ALICE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRESLEY MODOLO DE ASSUNCAO OAB - ES21964 (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS GEGENHEIMER OAB - ES0021525A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. O promovente não efetuou o recolhimento do 

preparo do recurso por ele interposto. Assim, oportuna a transcrição do 

Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, declaro deserto o recurso interposto pelo promovente, o que 

faço com fulcro nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, promovam-se as baixas devidas e arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002576-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. A expedição de ofícios pelo Juízo a 

órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos sistemas 

eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a 

finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros). Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da ação. 

Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. 

DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. As 

diligências para localização do devedor, de regra, incumbem ao credor. 

Somente em situações excepcionais é que deve haver a intervenção 

judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em uma única 

oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento.Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Forte em tais 

argumentos, INDEFIRO o pedido retro. Intime-se a parte exequente para 

informar o endereço atualizado da parte devedora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Primavera do 

Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004145-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FABIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA MARCIA MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Indefiro a expedição do ofício pleiteado no Id. 15501997, 

porquanto, os extratos bancários podem ser obtidos diretamente pela 

parte, sendo desnecessária a intervenção judicial. Intime-se a exequente 

para providenciar tal diligência e trazer aos autos os respectivos extratos, 

sob pena de considerar adimplido o débito, com a consequente extinção 

da execução pelo pagamento. Prazo: 30 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001669-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA COSMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001669-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUIZA COSMO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação cível c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Maria Luiza Cosmo da Silva em face de Telefônica Brasil S/A. Pois bem. 

Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra a empresa de telefonia Telefônica Brasil 

S.A., discutindo a validade do contrato 246730355, no valor de R$ 0,52 

(cinquenta e dois centavos), e o valor de R$511,16(quinhentos e onze 

reais e dezesseis centavos) e o contrato n°275314058, no valor de 

R$768,38(setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) com 

a inclusão nos órgãos de restrição ao crédito entre os dias 30/07/2016 até 

o dia 12/03/2017. A reclamante também ajuizou ação judicial sob o n.º 

1001674-72.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato n.º 246730355, no 

valor de R$ 511,16(...) e o processo n°1001676-42.2018.8.11.0037, 

contrato n°275314058, no valor de R$768,38(...). É o breve relato. Decido 

Pois bem. Analisando os elementos disponíveis nestes autos, verifica-se 

que as petições iniciais encartadas neste feito e no de n.º 

1001674-72.2018.8.11.0037 e 1001676-42.2018.8.11.0037, são idênticas, 

trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência 

de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 511,16 

(quinhentos e onze reais e dezesseis centavos) e outra no valor de R$ 

768,38 (setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) não 

tem o condão de descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, 

evidentemente, não se trata de dois negócios distintos, razão por que 

deve ser reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe considerar que a 

conexão é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício 

pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 337, do CPC/2015, que 

expressamente prescreve o seguinte: § 5º Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante dessas considerações, 

aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas ações, denota-se que o 

fato motivador da demanda reside na alegada inexistência de relação 

jurídica decorrente do contrato sob o n.º 246730355 e o contrato 

n°275314058. Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla 

compensação financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova 

pretensão seja ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento 

sem causa. Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza 

a efetivação de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados 

Especiais, que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o 

assunto, vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 

01. A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é 

suficiente para configurar a conexão entre duas demandas. 02. 

Tratando-se de responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar 

contra um ou alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, 

contudo, buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 

03. Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de 

dano moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos 

devedores, intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de 

proteção ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao 

contrário, do mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1001674-72.2018.8.11.0037 e o processo n°1001676-42.2018.8.11.0037, 

eis que entre as ações há inconteste identidade de causa de pedir 

(ausência de relação jurídica). E, via de consequência, com fundamento 

nos princípios da celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como 

da concentração dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento 

do mérito o processo ajuizado por Maria Luzia Cosmo da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A Faculto a repropositura das ações em uma única 

demanda, visto que ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, 

sendo incongruente duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da 

racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só 

porque provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Proceda-se o cancelamento da audiência designada para o 

dia 29/01/2019, às 14:40 horas. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004728-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GONSALVES SUASSUMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004728-46.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: ANA PAULA GONSALVES 

SUASSUMA Vistos em Correição, Indefiro a petição inicial, em razão da 

divergência presente nos autos, a petição inicial apresenta controvérsia 

em relação a parte cadastrada no PJE que é a mesma descrita nas notas 

promissórias (id 14092725) e a parte e os valores trazidos na Inicial. 

Intimação por iniciativa da parte promovente, que deverá consultar o 

sistema PJE. A ação poderá ser reproposta, corretamente. Isento de 

custas. Cumpra-se. Primavera do Leste, 30 de Outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002898-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002898-45.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: MARCO ANTONIO MESQUITA Vistos em 

correição, Trata-se de ação de execução de notas promissórias vencidas 

nos anos de 2013, 2014 e 2015. De ofício, reconheço a prescrição da 

ação de execução, visto que já se passaram mais 3 (três) anos 

concernentes ao prazo prescricional do título de crédito. Posto isso, julgo 

extinto o processo com apreciação do mérito, com suporte no dispositivo 

acima invocado e com fulcro ainda no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Isento de custas. Transitada em julgado, proceda-se à 

baixa/arquivamento. Primavera do Leste-MT, 30 de Outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004225-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MENEZES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FOGACA CALICCHIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004225-25.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PEDRO MENEZES - ME 

EXECUTADO: SILVIO FOGACA CALICCHIO Vistos em correição, Trata-se 

de ação de execução de boleto vencido em 07/12/2014 conforme página 2 

da Petição Inicial referente OS 3603 (id 13818872). De ofício, reconheço a 

prescrição da ação de execução, visto que já se passaram mais 3 (três) 

anos concernentes ao prazo prescricional do título de crédito. Posto isso, 

julgo extinto o processo com apreciação do mérito, com suporte no 

dispositivo acima invocado e com fulcro ainda no artigo 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Isento de custas. Transitada em julgado, 

proceda-se à baixa/arquivamento. Primavera do Leste-MT, 31 de Outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006724-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR STANGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006724-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTER HOTEL LTDA - ME 

EXECUTADO: MOACIR STANGA Vistos em correição, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. 

n°15769653), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de Outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE FABIANI LONGHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Monitória em tramite entre as partes acima 

identificadas. Em audiência de conciliação realizada no Id. 14208343, as 

partes visando por fim a demanda, transacionaram, requerendo, assim, a 

homologação do acordo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por 

sentença. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000332-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERENTE)

BANCO BMG (REQUERENTE)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000332-94.2016.8.11.0037. REQUERIDO: JOVELINA LUCAS DA SILVA 

MONTEIRO REQUERENTE: BANCO BMG, BCV - BANCO DE CREDITO E 

VAREJO S/A., BANCO CIFRA S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 10.043,99 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato os alvarás ao 

credor e à advogada, nos termos da petição retro, tendo em vista o 

contrato de honorários juntado. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de Outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012189-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO ANTONIO ZANCAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KINGSTON SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012189-52.2015.8.11.0037. REQUERENTE: LEO ANTONIO ZANCAN 

REQUERIDO: KINGSTON SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, MOIP 

PAGAMENTOS S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento 

de sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante 

depósito voluntário do valor de R$ 810,03 (...) a titulo de pagamento 

complementar/saldo devedor remanescente, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor, conforme requerido. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002907-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO PAULO CAMILOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002907-41.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: NORBERTO PAULO CAMILOTTI 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.143,58 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação), ou 

em consonância com contrato de honorários juntados. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011978-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE KARINE DE AGUIAR AMORIM (EXEQUENTE)

ERIVELTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011978-79.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JULIANE KARINE DE AGUIAR 

AMORIM, ERIVELTON GOMES DA SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.464,02 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido na petição retro, 

tendo em vista o contrato de honorários juntado. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011011-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COSTA PARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011011-68.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WAGNER COSTA PARDO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 11.133,73 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE TOMAZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em trâmite entre as partes 

acima identificadas. Em audiência de conciliação realizada no Id. 

16104386, as partes visando por fim a demanda, transacionaram, 

requerendo, assim, a homologação do acordo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, 

do CPC, fazendo-o por sentença. Sem custas e honorários advocatícios, 

na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 31 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004102-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LACERDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pelo(a) requerente (id. n° 14696999), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009, e, 

via de consequência, torno sem efeito a audiência de conciliação realizada 

nesta data 31/10/18, às 08:20 horas. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-79.2015.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT APLICACOES AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Detecto que o processo tramita há mais de três anos 

sem ser validamente constituído. A parte reclamante apresenta, 

reiteradamente, novos supostos endereços do réu, cujas diligências de 

citação e, por consequência, audiências de conciliação, acabam restando 

frustradas. Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do feito, o que inviabiliza novas diligências além das que já foram 

executadas pela Justiça. Acerca do assunto, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. As diligências para localização do devedor, de regra, 

incumbem ao credor. Somente em situações excepcionais é que deve 

haver a intervenção judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em 

uma única oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento.Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Forte em tais 

argumentos, INDEFIRO o pedido retro, bem como àquele constante no Id. 

11739009. Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Isento de 

custas. Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema. Primavera do 

Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011378-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Detecto que o processo tramita há mais de três anos 

sem ser validamente constituído. A parte reclamante apresenta, 

reiteradamente, novos supostos endereços do réu, cujas diligências de 

citação e, por consequência, audiências de conciliação, acabam restando 

frustradas. Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do feito, o que inviabiliza novas diligências além das que já foram 

executadas pela Justiça. Acerca do assunto, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. As diligências para localização do devedor, de regra, 

incumbem ao credor. Somente em situações excepcionais é que deve 

haver a intervenção judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em 

uma única oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento.Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Posto isso, 

julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, 

IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Isento de custas. Transitada em 

julgado, dê-se baixa no sistema. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

NARA CINTHYA NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Detecto que o processo tramita há mais de três anos 

sem ser validamente constituído. A parte reclamante apresenta, 

reiteradamente, novos supostos endereços do réu, cujas diligências de 

citação e, por consequência, audiências de conciliação, acabam restando 

frustradas. Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do feito, o que inviabiliza novas diligências além das que já foram 

executadas pela Justiça. Acerca do assunto, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. As diligências para localização do devedor, de regra, 

incumbem ao credor. Somente em situações excepcionais é que deve 

haver a intervenção judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em 

uma única oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento.Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Forte em tais 

argumentos, INDEFIRO o pedido retro. Posto isso, julgo extinto o feito sem 

apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95. Isento de custas. Transitada em julgado, dê-se baixa no 

sistema. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 119044 Nr: 1429-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAVALCANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO CAVALCANTE DOS SANTOS, 

Rg: 2230017-1, Filiação: Adelina Ferreira Santos e Sebastião Cavalcante 

da Silva, data de nascimento: 14/01/1992, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, solteiro(a), chapa, Telefone 66-9659-3992 (pai). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para 

condenar LEANDRO CAVALCANTE DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, às penas do art. 171, caput, na forma do artigo 71, 

ambos do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para 

este crime é de reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão.Deixo de 

diminuir a pena em decorrência da confissão (CP, art. 65, III, d), vez que a 

pena base foi fixada no mínimo legal.Considerando que foram praticados 

dois delitos de estelionato, bem como o que dispõe o art. 71 do CP e a 

Tabela Flávio Augusto Monteiro de Barros, aumento a pena em um 

quinto.Assim, perfaz-se o total de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, 

pena esta que torno definitiva.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do 

art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, 

que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e 

despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. C.Por fim, 

embora o art. 110 do CP determine que a prescrição retroativa deva ser 

analisada depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória, 

por questão de economia e celeridade processual, desde já passo a 

analisá-la.Segundo Guilherme de Souza Nucci, prescrição retroativa é a 

prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso 

da apelação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à 

própria sentença (Código Penal Comentado, 4ª ed., RT, p. 

383).Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi condenado a 1 

anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, pena que prescreve em 4 anos, em 

conformidade com o art. 110 c/c art. 109, V do CP.Assim, como entre o 

recebimento da denúncia (22/03/2013) e a sentença condenatória 

(27/04/2018), transcorreram mais de 4 anos, período em que não 

houveram causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, necessário 

se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição 

retroativa da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade 

de LEANDRO CAVALTANTE DOS SANTOS quanto ao delito encartado no 

art. 171, caput, do Código Penal, nos termos dos arts. 110, 109, V e 107, 

IV do mesmo codex.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 31 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 178913 Nr: 10080-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANTANA DA SILVA, 

WALYSSON ROSA DE ASSIS, ELVES CARIA DA SILVA, MAIARA LOPES 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA 

- OAB:20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

FELIPE GARCIA NOGUEIRA - OAB:MT/17244/O, JOSÉ APARECIDO 

PEREIRA VERÍSSIMO - OAB:6.612-A

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO, que o advogado do acusado Elves Caria da Silva devidamente 

intimado do ato f. 336, deixou escoar o prazo e não se manifestou.

Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212474 Nr: 5235-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O

 Vistos.

Cumpra-se a ordem concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

expedindo-se alvará de soltura com as condições fixadas nas fls. 

194/197, devendo o réu cumpri-las fielmente, sob pena de revogação.

Junte-se o ofício recebido nesta data da Delegacia de Polícia, contendo 

novo termo de declarações da vítima.

Diante da insistência supra, designo audiência para o dia 21/11/2018, às 

16:30, para oitiva das testemunhas ausentes e interrogatório do réu.

Sem prejuízo, determino a condução coercitiva das testemunhas Paola da 

Silva Cruz e Douglas Sena Queiroz, vez que devidamente intimados não 

compareceram ao presente ato.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211994 Nr: 4971-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VINICIUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CUSTÓDIO GODOENG COSTA 

- OAB:6775-OAB/MS

 Diante da certidão de fl. 22, designo audiência para o dia 10/12/2018, às 

15:50 horas, para oitiva da testemunha ausente.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209827 Nr: 4063-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARTINS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671
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 Código 209827

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de Ricardo Martins Barbosa dando-o 

como incurso nos artigos nela mencionado.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro a alínea ‘’a’’ do item 1 da cota ministerial de fl. 32, 

vez que não comprovada a impossibilidade do Ministério Público 

providenciar por seus próprios meios as certidões requeridas, nos termos 

do artigo 1.688, da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

05/11/2018 ás 13:30 hs.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202071 Nr: 220-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533

 Código 202071

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de Loran Marlon Braldo de Pieri 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item 1 da cota ministerial de fl. 51, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do artigo 1.688, da 

CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

05/11/2018 às 14:30 hs.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004179-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004179-27.2018.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo requerido no petitório de id. 15083818, INTIME-SE a parte autora 

para comprovar a mora do demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001394-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001394-92.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 15787655, REMETAM-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004771-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDI DA SILVA (RÉU)

CLEMARCOS CLAYTON IZAEL PEREIRA (RÉU)

SOLIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE FONTES DE ENERGIA LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004771-08.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 

09h30min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001841-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001841-51.2016.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE da decisão 

proferida no AI 1005786-98.2018.8.11.0000 (id. 14680200). No mais, 

INTIME-SE a exequente para regularizar a sua representação processual, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005648-45.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA BEATRIS BALBINOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALO AUTO CENTER LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005648-45.2017.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo requerido no petitório de id. 12609177, INTIME-SE a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001442-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RICARDO DE LIMA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001442-51.2018.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo requerido no petitório de id. 15190065, INTIME-SE a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002080-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

SADI BORTOLOTTI OAB - 033.685.139-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE BROCH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002080-84.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: 

SADI BORTOLOTTI RÉU: SIRLENE BROCH Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, bem como o aditamento, nos termos do art. 329, I, 

do CPC. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 09h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo a demandada 

ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005397-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JUNIO VIEIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005397-90.2018.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a concessão de 

prazo suplementar requerido em id. 16000202. ANOTE-SE. Decorrido o 

prazo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003682-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA AMARAL DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO(A))

CELIO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT11265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003682-81.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante a informação de id. 

15383740, INTIME-SE a expert para informar nos autos nova data para 

realização da perícia médica. Após, INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006096-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

1006096-81.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005473-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. G. (EXEQUENTE)

E. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREIA OAB - 015.604.521-45 (REPRESENTANTE)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))
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BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005473-51.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: RAFAELA COREIA GODOI, EMANUELA COREIA GODOI 

REPRESENTANTE: MARCIA CORREIA EXECUTADO: EDILSON GODOI 

Vistos etc. Reportando-me a decisão de Id. 14952077 REJEITO o pedido 

formulado pela requerido em Id. 15180786 e, DETERMINO o arquivamento 

do presente feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 31 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004625-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CHAVES CASTRO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1004625-30.2018.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo requerido no petitório de id. 15227956, INTIME-SE a parte autora 

para comprovar a mora do demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005244-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTON HUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HUBER (REQUERIDO)

 

1005244-57.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003329-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. M. S. (RÉU)

 

Autos n. 1003329-07.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 

08h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005898-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMIRA DE FATIMA MARCONDES CANABARRO DOS SANTOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SCHIMIT (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1005898-78.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação 

das partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

Fevereiro de 2018, às 13h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001900-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001900-68.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NOEMI MACHADO BONES RÉU: JUARES ANGELO STRAMARI Vistos etc. 

Considerando o novo cálculo apresentado pela exequente em Id. 

15771013 INTIME-SE o executado para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca do valor indicado. Após, vistas ao MPE. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006096-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006096-81.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor de 

ARNOLDO DA COSTA, qualificados no presente feito, aduzindo que por 

contrato de financiamento, concedeu um crédito ao requerido destinado a 

aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado na 

inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se inadimplente, deixando de 

honrar as prestações. Em razão disso foi constituído em mora, porém 

continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, 

não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 
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para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006296-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006296-88.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a parte autora formulou pedido de justiça 

gratuita. Entretanto, tratando-se o mesmo de agrimensor e, frente ao valor 

do negócio entabulado, torna-se crível, pois, que possui capacidade 

financeira para efetuar o recolhimento das custas. Aliado a isso, convém 

destacar que não obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao 

dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, entendo que o 

mesmo não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o 

assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, verbis: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010). Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, PROCEDER ao recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento e consequente extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005898-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMIRA DE FATIMA MARCONDES CANABARRO DOS SANTOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SCHIMIT (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005898-78.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação 

das partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

Fevereiro de 2018, às 13h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000435-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAMARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000435-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em sede de juízo de 

retratação (art. 331 do CPC), MANTENHO a decisão recorrida, eis que 

fulcrada em elementos robustos, pois conforme mencionado não restou 

demonstrado pelo autor a constituição em mora da parte devedora. Em 

atenção ao disposto no art. 331, §1º do mesmo ´Codex´, CITE-SE o 

requerido para responder ao recurso. Formalizado o recurso de apelação 

interposto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002559-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIROELTON FAGUNDES QUINTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002559-77.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em sede de juízo de 

retratação (art. 331 do CPC), MANTENHO a decisão recorrida, eis que 

fulcrada em elementos robustos, pois conforme mencionado não restou 

demonstrado pelo autor a constituição em mora da parte devedora. Em 

atenção ao disposto no art. 331, §1º do mesmo ´Codex´, CITE-SE o 

requerido para responder ao recurso. Formalizado o recurso de apelação 

interposto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003223-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN ARISTIDES BALBOENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003223-11.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por GEOVAN ARISTIDES BALBOENA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento 

de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 13716741 e ss. Despacho inicial, id. 13950077. 

Pedido de habilitação dos patronos da demandada, id. 15061143 e ss. A 

contestação se acha encartada em id. 15061286. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, bem como a ausência de 

requerimento administrativo, ausência do laudo do IML e do Boletim de 

Ocorrência. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou 

aos autos os documentos de id. 15061308 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 15556539. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão da demandada, pois a 

Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a 

seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO 

LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL 

ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de 

agir do autor em razão da falta do requerimento administrativo. Em que 

pese tal alegação, a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que 

restou suficientemente demonstrada a realização do pleito 

administrativamente. Mas não é só. No ponto, convém destacar que o 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido que diante da apresentação de contestação pela 

parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar levantada. AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Sustenta a parte demandada a ausência do 

laudo do IML, bem como do Boletim de Ocorrência. Entretanto, em que 

pese os argumentos da parte demandada, anoto que eventual falta do 

Laudo do IML e do Boletim de Ocorrência não constitui documentos 

indispensáveis para o requerimento cobrança de indenização do seguro 

obrigatório, bem como para requerimento na esfera administrativa. 

Frise-se que, nos termos do artigo 5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento 

da indenização deve ser efetivado mediante simples prova de acidente e 

do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou 

não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do 

segurado. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML 

- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE. Estando 

comprovado o estado de miserabilidade alegado, possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 11.945/2009 não exige a 

instrução da inicial de cobrança do seguro obrigatório com laudo do IML, 

não sendo documento indispensável à propositura da ação. Para o manejo 

da demanda, não é necessária a comprovação de diligência administrativa, 

porquanto o direito de ação é constitucionalmente garantido (Apelação 

Cível Nº 10105130077214001, 14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

MG, Relator: Evangelista Castilho Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo 

o exposto, REJEITO a preliminar. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para 

designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003129-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003129-63.2018.8.11.0040. Vistos etc. Analisando atentamente 

a exordial, verifico que na p. 2 consta que o mesmo envolveu-se em 

acidente de trânsito, contudo, na p. 3 fundamenta seu pedido em 

decorrência do óbito da esposa. Assim, previamente ao saneamento do 

feito, entendo que se mostra imprescindível que o autor preste os 

esclarecimentos necessários acerca da situação narrada. 
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Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICERES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE PAULA MARREIRO (EXECUTADO)

GILMAR ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003765-97.2016.8.11.0040. Vistos etc. Efetivado o bloqueio via 

BACENJUD (id. 13446287), os executados se manifestaram em id. 

13555848, alegando a impenhorabilidade da quantia penhorada (R$ 

18.058,32) ao argumento de que referido valor é destinado ao pagamento 

dos funcionários da empresa executada Agriceres Comércio e 

Representações LTDA. Encartaram aos autos os documentos de id. 

13555850 e ss. Manifestação do exequente pela manutenção da penhora 

ou, alternativamente, o montante correspondente a 30% (trinta por cento). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Sem 

delongas, em que pese os argumentos dos executados, entendo que não 

restou evidenciado que a quantia penhorada na conta do sócio/executado 

Gilmar Antonio Lopes seria utilizada para pagamento dos funcionários. 

Além disso, não houve demonstração de que a quantia bloqueada é 

essencial para o pagamento do quadro funcional, ou que tais valores 

sejam indispensáveis ao exercício da atividade empresarial. Enfim, não 

basta simples alegação de impenhorabilidade, mostra-se fundamental a 

comprovação de que a verba bloqueada ostenta essa natureza, o que não 

ocorreu na hipótese em tela. Aliado a isso, frisa-se que a quantia 

penhorada nem mesmo estava na conta da pessoa jurídica. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de id. 13555848. No mais, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 

10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006171-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DA CONCEICAO VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006171-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MAX DA CONCEICAO VERAS REQUERIDO: ANILDO PAZINATO & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Analisando a peça vestibular, verifica-se que 

restam incompatíveis os pedidos formulados pelo autor, eis que pugnou 

pela aplicação da Lei 9.099/95, conforme se extrai dos pedidos ‘c’ e ‘d’. 

Assim, em observância ao disposto no artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que manifeste eventual interesse na remessa dos autos ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca ou promova adequação dos 

referidos pedidos ao rito processual comum ordinário, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, em consonância com o disposto 

no art. 321, parágrafo único, do CPC. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 30 de outubro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000418-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GUILHERME MARTINI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000418-56.2016.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

observo que razão assiste a parte autora (id. 12946203), haja vista que 

embora juntado aos autos o Termo de Diligência de id. 12173996, não 

houve a intimação das partes para apresentação dos documentos. Desta 

feita, INTIMEM-SE as partes para apresentarem os documentos solicitados 

pelo expert em id. 12173996, assinalando prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, INTIME-SE o expert nomeado para complementação do laudo, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem acerca da complementação do laudo, bem como informarem 

acerca do interesse na produção de prova oral e/ou se requererem o 

julgamento antecipado da lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003553-76.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante da concordância 

do exequente com o pleito de parcelamento do saldo devedor 

remanescente (id. 16225701), DEFIRO o requerimento o parcelamento do 

débito, em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 

e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Deixo consignado que o não 

pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I) 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II) imposição ao 

executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não 

pagas (art. 916, §5º, do CPC). No mais, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada, na forma do §3º, do art. 916 do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003918-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LODI TARONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1003918-62.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em sede de juízo de 

retratação (art. 331 do CPC), MANTENHO a decisão recorrida, eis que 

fulcrada em elementos robustos, pois conforme mencionado não restou 

demonstrado pelo autor a constituição em mora da parte devedora. Em 

atenção ao disposto no art. 331, §1º do mesmo ´Codex´, CITE-SE o 

requerido para responder ao recurso. Formalizado o recurso de apelação 

interposto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003917-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PECHE BENVINDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003917-77.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em sede de juízo de 

retratação (art. 331 do CPC), MANTENHO a decisão recorrida, eis que 

fulcrada em elementos robustos, pois conforme mencionado não restou 

demonstrado pelo autor a constituição em mora da parte devedora. Em 

atenção ao disposto no art. 331, §1º do mesmo ´Codex´, CITE-SE o 

requerido para responder ao recurso. Formalizado o recurso de apelação 

interposto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003943-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003943-12.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento 

de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 9240018 e ss. Despacho inicial, id. 13166244. 

Pedido de habilitação dos patronos da demandada, id. 14497875 e ss. A 

contestação se acha encartada em id. 14498020. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, bem como a ausência do 

laudo do IML. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou 

aos autos os documentos de id. 14498065 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 14726198. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a demandada, pois a Lei 

6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a 

seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO 

LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL 

ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML Em que 

pese os argumentos da parte demandada, anoto que eventual falta do 

Laudo do IML não constitui documento indispensável para o requerimento 

cobrança de indenização do seguro obrigatório, bem como para 

requerimento na esfera administrativa. Frise-se que, nos termos do artigo 

5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento da indenização deve ser efetivado 

mediante simples prova de acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT 

- JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE. Estando comprovado o estado de miserabilidade 

alegado, possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 

11.945/2009 não exige a instrução da inicial de cobrança do seguro 

obrigatório com laudo do IML, não sendo documento indispensável à 

propositura da ação. Para o manejo da demanda, não é necessária a 

comprovação de diligência administrativa, porquanto o direito de ação é 

constitucionalmente garantido (Apelação Cível Nº 10105130077214001, 

14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MG, Relator: Evangelista Castilho 

Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo o exposto, REJEITO a preliminar. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS (EXECUTADO)

ELISANGELA SCHUTZE (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002694-26.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação da executada Elisangela Schutze. Em caso negativo, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005879-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005879-72.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação do demandado. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001799-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALBUQUERQUE PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001799-31.2018.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 

08h30min. INTIMEM-SE, observando o endereço da requerente indicado em 

id. 14342491. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005196-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FELIX DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005196-35.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por BRAZ FELIX DE REZENDE em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 10199745 e ss. Despacho inicial, id. 12263995. 

Pedido de habilitação dos patronos da demandada, id. 12916811 e ss. A 

contestação se acha encartada em id. 13215208. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 13546295. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A princípio, faz-se necessário a análise das preliminares 

arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO Sem 

delongas, não assiste razão a demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu 

artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser 

demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001571-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Roberta Simone Servelo de Freitas OAB - PR49802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001571-27.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante a juntada das 

matrículas, LAVRE-SE o termo de penhora diretamente em cartório, 

intimando-se o executado. Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a 

comprovar o registro da penhora na matrícula (art. 844, do NCPC), sem o 

qual se torna inviável a alienação. Cumpridas as providências 

supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, devendo o 

credor ser intimado, inclusive, para informar se tem interesse em adjudicar 

os bens penhorados, ou levá-los a alienação particular, por valor não 

inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que 

se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese, 
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alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de compra e 

venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 

moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social ou de 

ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente a 

terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do CPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005199-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIARA DE LIMA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR DURANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005199-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CASSIARA DE LIMA RODRIGUES EXECUTADO: ADELIR DURANTE Vistos 

etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos promovida por KETLYN 

CRISTINA RODRIGUES DURANTE representada pela genitora CASSIARA 

DE LIMA RODRIGUES em desfavor de ADELIR DURANTE, todos 

devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, que veio acompanhada dos documentos de Id. 10201833 e 

seguintes. No despacho inicial, determinou-se a citação do executado 

para pagamento no prazo de 03 (três) dias, Id. 10435291. Citado, o 

executado apresentou exceção de pré-executividade em Id. 12372797/ 

12373206. Impugnação à exceção de pré-executividade em Id. 12679194. 

Instado a manifestar, o Parquet manifestou-se pela rejeição da exceção 

arguida. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. De 

início, cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade 

consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie 

excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência 

temática restrita. Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido 

admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, 

apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o 

título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a 

garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada, 

desde que possa ser comprovada de plano e documentalmente, sem 

necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, in 

verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” Sobre o tema, é a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE 

JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. A orientação assente da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a 

exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de 

conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória. (STJ - REsp 905416 PR 

2008/0198035-4. Orgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO. DJe 20/11/2013. 

Julgamento 9 de Outubro de 2013. Relator: Ministro MARCO BUZZI) 

(Destaques nossos). Por essas razões, CONHEÇO da Exceção de 

Pré-Executividade interposta, de modo que passo a aprecia-la. Suscita o 

executado, em síntese, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do 

título ora executado, eis que visa o pagamento de prestação in natura sob 

o rito da execução de alimentos. Aduz, em síntese, que ao se valer das 

informações obtidas junto a Unimed acerca dos valores correspondentes 

ao plano de saúde da menor, a exequente demonstra a iliquidez do título 

ora executado, ante a informação de que a menor não é beneficiária do 

referido plano desde o ano de 2015. Pois bem. Primeiramente, convém 

destacar que o acordo celebrado entre as partes fora devidamente 

homologado pelo Juízo (processo de nº 112722), o qual estabeleceu 

expressamente o pagamento pelo executado do plano de saúde Unimed 

em favor da menor a partir de 15/10/2014. Nesta toada, ressai dos autos 

que após a avença, o executado deixou de efetuar o pagamento do 

referido plano, o que inclusive ocasionou o cancelamento do mesmo, como 

informado pela própria empresa em manifestação de Id. 10201833 - Pág. 

16-22. Sendo assim, evidencia-se que a exequente, ao trazer aos autos 

os valores informados pela Unimed, comprovou a liquidez e certeza da 

obrigação perquirida. Ademais, observa-se que a prestação in natura é 

perfeitamente exigível, podendo ser objeto de execução de alimentos sob 

o rito da coerção. Acerca do assunto, observa-se o entendimento recente 

da 5º Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO ACORDO DE ALIMENTOS DESPESAS ESCOLARES - 

EXECUÇÃO ALEGADA LITISPENDÊNCIA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO 

DESCUPRIMENTO DO ACORDO GRADE CURRICULAR ESCOLAR NÃO 

EXCEPCIONALIDADE ALIMENTOS IN NATURA CARÁTER ALIMENTAR 

RECURSO DESPROVIDO.(...) 3. Os alimentos prestados in natura 

revestem-se de caráter alimentar, diferenciando-se apenas pela forma de 

prestação dos alimentos, não o instituto em si. 4. O fato de estar 

cumprindo com o pagamento em pecúnia dos alimentos não retira a 

legitimidade do credor em perseguir o pagamento da outra parcela a ser 

paga in natura, por meio da execução de alimentos pelo rito da coerção. 5. 

Recurso desprovido. (TJ-DF Processo 0700589-86.2017.8.07.0000. Órgão 

Julgador: 5ª Turma Cível. Publicado no DJE: 22/06/2017. Julgamento: 1 de 

Junho de 2017. Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS) Desse 

modo, conclui-se que embora diversa da pensão alimentícia, a natureza 

alimentar da prestação in natura (plano de saúde) também possui caráter 

alimentar, de modo que, em consonância ao parecer ministerial de Id. 

13286670, não merece prosperar a exceção arguida pelo executado. Ante 

o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade pelos fundamentos 

supracitados. Por conseguinte, e visando dar continuidade à presente 

execução, INTIME-SE a exequente para manifestar-se, requerendo o que 

de direito no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005244-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTON HUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HUBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005244-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003635-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FRANCISCO SANTOS (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003635.10.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Reparação de Danos decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por 

Anderson Alves em face de Transportes Botuvera Ltda e Robson 

Francisco dos Santos, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial de Id. 4461259, instruída com os 

documentos diversos. Despacho inicial, Id. 4465949. A tentativa de 

conciliação restou infrutífera, conforme consta da ata da sessão de 

mediação judicial de Id. 6693987. Em seguida, foi apresentada contestação 

e documentos pela ré Transportes Botuverá Ltda, Id. 7224319 e ss. A 

parte autora apresentou impugnação à defesa e documentos ofertados, 

Id. 8022234. A decisão de Id. 10506784 deferiu a denunciação à delida da 

Brasil Veículos Cia de Seguros. Por sua vez, após ser regularmente 

citada, a denunciada apresentou contestação, Id. 1376656 e ss. Por 

último, o autor impugnou a contestação apresentada pela denunciada, Id. 

14048301. É o breve relato. Decido. De largada, considerando que o 

requerido Robson Francisco Santos, mesmo regularmente citado e 

intimado, consoante certidão de Id. 6673925, deixou de ofertar 

contestação no prazo legal, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344 

do CPC, todavia, incidindo na hipótese em comento o disposto no art. 344, I 

do CPC, a revelia não produzirá o efeito mencionado no art. 344 também 

do mesmo códex. Seguindo, passo a examinar a preliminar de carência de 

ação por falta de interesse de agir arguida pela seguradora denunciada, 

senão vejamos. Diz a denunciada Brasil Veículos Cia de Seguros que falta 

à parte autora interesse de agir, uma vez que após o aviso de sinistro, 

procedeu com o processo regulatório e autorizou todos os reparos que 

possuíam nexo com o acidente noticiado nos autos, sendo que o veículo 

da demandante já foi devidamente reparado. Por esta razão, requer a 

extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do 

NCPC. A despeito da argumentação trazida aos autos pela denunciada, 

certo é que a parte autora pretende a complementação da indenização já 

recebida administrativamente, pretendendo, inclusive, o recebimento de 

indenização por danos morais e lucros cessantes. Nessa esteira, 

considerando que o pagamento administrativo referiu-se apenas aos 

danos materiais decorrentes do acidente, é incontestável ser juridicamente 

admissível o interesse de agir da parte autora no que se refere aos pleitos 

relativos aos lucros cessantes e indenização por danos morais, de modo 

que rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. 

Ultrapassada a preliminar arguida, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Desde já, em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre requisitos legais da responsabilidade, isto é, uma 

ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada pela parte requerida; 

resultado danoso e nexo de causalidade entre a ação/omissão e o 

resultado danoso, coberturas contratadas, risco excluído da cobertura, 

sem prejuízo de outros que, inclusive, podem ser sugeridos pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova observará a regra inserta 

no art. 373 do NCPC. Portanto, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias sugerirem outros pontos eventualmente controvertidos, bem 

como especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003352-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JACOB (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1003352.84.2016.8.11.0040 Embargante: Lázaro Jacob 

Embargados de Declaração Vistos etc. Cuidam-se de Embargos de 

Declaração opostos por Lázaro Jacob em face da decisão saneadora 

proferida nos autos, alegando que a mesma á contraditória entre a 

fundamentação e a conclusão adotada ao acolher a impugnação ao valor 

da causa. Diz ainda que referida decisão é obscura, omissa e 

contraditória ao fundamentar o não acolhimento da impugnação ao valor 

da causa com relação à cobrança dos alugueres de arrendamento, tudo 

conforme petição de Id. 13096617. Contrarrazões aos embargos de 

declaração, Id. 13297508. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Sobre o instituto em pauta, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pelo embargante, é 

cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a 

modificação do teor da decisão saneadora proferida nestes autos. 

Todavia, de conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário, a 

decisão proferida a partir da análise dos embargos de declaração 

somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for 

conseqüência da correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, 

ao contrário do que afirma o embargante, a decisão, embora não seja uma 

‘obra-prima’ passível de se constituir em canône literário, evidentemente 

atende os requisitos legais necessários de uma decisão saneadora 

objetiva Em verdade, ao apresentar os embargos de declaração ora 

examinados, o embargante faz uma releitura das provas, concluindo pela 

necessária modificação da decisão proferida, de modo a acolher a tese 

que melhor atenda seu interesse processual, o que não se pode admitir. 

Sobre a hipótese em voga, vejamos o recente julgado do TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC 

- AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, 

conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, 

afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). "A contradição que justifica o manejo 

dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela 

que revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. 

O recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular 

pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da 

parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao 

julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." 

(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Entretanto, para 

encerrar, verifico que existe um ponto que parcial razão assiste ao 

embargante, já que a decisão proferida, de fato, foi omissa quanto ao 

exame do pedido de aplicação da multa ao autor por ato atentatório à 

dignidade da justiça, diante de sua ausência injustificada à sessão de 

conciliação. Pois bem. A despeito da omissão detectada, razão não cabe 

ao embargante quanto a aplicação da multa requerida, uma vez que o 

autor se fez representar por seu Advogado, o qual, na oportunidade 

apresentou procuração com poderes específicos para o ato, tudo 

conforme se vê do I. 11154880 e ss. Sendo assim, com exceção da 

omissão relativa a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ora 

suprida, os demais argumentos contidos no bojo dos presentes embargos 
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apresentados não prosperam, sendo flagrante o objetivo infringente 

almejado, pois, a alteração do julgamento proferido somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA 

PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. 

ALTERAÇÃO. PRETENSÃO SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites 

estabelecidos pelo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar 

obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado. 

A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, 

nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos 

elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja 

conseqüência inarredável de sua correção; bem como nas hipóteses de 

erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes 

para a inversão do julgado. 2. No caso, não existe nenhum vício a ser 

sanado. A existência de precedente favorável ao Embargante e que não 

foi utilizado como fundamento do decisum não configura omissão passível 

de ser arguida em sede de declaratórios, ainda mais quando a tese 

apresentada somente foi aventada no presente momento. Assim, é 

manifestamente descabido o seu exame, sob pena de se eternizar o 

processo judicial. 3. Embargos rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 

665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeito 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119). Nessa esteira, recebo e dou parcial provimento aos embargos de 

declaração apresentados para sanar a omissão relativa ao 

pronunciamento judicial em relação ao requerimento de aplicação da multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça na forma acima, visto inexistir, 

s.m.j, outros vícios a serem sanados. Cumpra-se o já determinado na 

decisão proferida. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004368-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA & SENA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004368-05.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE 

MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO em relação à decisão 

proferida em id. 14754810, asseverando que a mesma é omissa, uma vez 

que não analisou o pedido de restrição judicial (id. 14816231). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o 

instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, in casu, razão 

assiste ao embargante, haja vista que na decisão de fato foi omissa 

quanto ao pedido de restrição. Pelo exposto, RECEBO e ACOLHO os 

embargos de declaração apresentados para DETERMINAR que a 

Secretaria da Vara proceda a inclusão no cadastro de veículos da 

restrição de circulação, através do RENAJUD, MANTENDO-SE, no mais, o 

decisum em seus exatos termos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004987-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004987-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S RÉU: 

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração, pretendendo a embargante a análise de premissa, na qual 

alega que houve contradição na decisão proferida em ID. 15128356 

quanto a concessão de isenção no pagamento de honorários advocatícios 

em caso de cumprimento voluntário da obrigação, bem como questiona a 

fixação de 5% em caso de descumprimento, por estar abaixo do mínimo 

legal estabelecido no códex. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos. Direto ao mérito, no que tange as 

contradições apontadas pela embargante quanto a fixação dos honorários 

advocatícios por este Juízo em sede de decisão inicial, observa-se que 

merecem reforma, de modo que passo a análise apurada da questão. Pois 

bem, inicialmente convém destacar que houve erro material na referida 

decisão quando fora estendida isenção dos honorários advocatícios ao 

requerido em caso de cumprimento voluntário da obrigação, eis que, 

consoante se depreende do art. 701, do CPC, a isenção prevista pelo 

legislador refere-se apenas as custas processuais, sendo que os 

honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o valor atribuído 

a causa, como forma de benefício legal, in verbis: Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. Ademais, em caso de descumprimento, 

ressai que os honorários advocatícios passam a ser fixados em 

conformidade com a regra do art. 85, do CPC, a qual dispõe o mínimo de 

10% e máximo de 20% sobre o valor da causa. Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS, lhes dando PARCIAL PROVIMENTO, fazendo constar na 

decisão de ID. 15128356 as deliberações aqui enfrentadas, adequando-se 

o respectivo mandado de citação. No mais, mantenho a decisão exarada. 

Às providências. Sorriso/MT., 30 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUÁRIA SUL AMERICANA LTDA (EXECUTADO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1000949-45.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por CARGILL AGRÍCOLA S/A em relação à 

decisão de id. 14650145, asseverando que a mesma é omissa acerca do 

arbitramento dos honorários advocatícios (id. 14749943). O embargado 

manifestou-se em id. 14968274, pugnando pelo não acolhimento dos 

embargos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, mercê dos 

argumentos lançados pela embargante, não merecem acolhimento os 

embargos de declaração manejados, haja vista que os honorários foram 

fixados na decisão prolatada em id. 1552348. Pelo exposto, RECEBO, 

todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados. 

PROSSIGA no cumprimento da determinação de id. 14650145. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002808-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002808-28.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

ISMAEL ANDRADE DE SOUZA, qualificados no presente feito, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 13419121 e ss. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da parte requerida, bem 

como juntasse o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, id. 13721113. Através do petitório de id. 14116209, o autor 

encartou aos autos o comprovante de recolhimento das custas, pugnando 

pela suspensão do feito por 45 (quarenta e cinco dias) para comprovar a 

mora do requerido. Deferiu-se a suspensão, id. 15091154. Em id. 

15241609, o autor juntou instrumento de protesto, pugnando pelo 

deferimento da liminar. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código 

de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial (id. 13721113), o mesmo 

manifestou em id. 15241609 asseverando a constituição da mora da parte 

devedora através do protesto. Entrementes, entendo que não restou 

devidamente demonstrada a mora da parte devedora, eis que a notificação 

extrajudicial encaminhada via Correios não foi entregue pelo motivo ‘A 

ENTREGA NÃO PODE SER EFETUADA – CLIENTE DESCONHECIDO NO 

LOCAL, razão pela qual realizou o protesto, cuja intimação se deu pela via 

editalicia. No caso concreto, faz necessário consignar que não tendo a 

notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, 

evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez que 

mostra-se indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, 

colha-se o entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 
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TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002738-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002738-11.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO, qualificados no presente feito, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada 

pelos documentos de id. 13371951 e ss. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da parte requerida, id. 

13427523. Em cumprimento a determinação acima, o autor manifestou-se 

em id. 15271094, pugnando pela juntada do instrumento de protesto, bem 

como requerendo o deferimento da liminar. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, 

o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial (id. 13427523), o mesmo 

manifestou em id. 15241094 asseverando a constituição da mora da parte 

devedora através do protesto. Entrementes, entendo que não restou 

suficientemente demonstrada a mora da parte devedora, haja vista que 

não houve a notificação extrajudicial, de modo que evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei, vez que mostra-se 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON JUNIO VIEIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003779-81.2016.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por MAYCON JUNIO 

VIEIRA MAGALHÃES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A 

peça de ingresso veio acompanhada dos documentos de id. 4539876 e 

ss. Despacho inicial, id. 4567725. Na oportunidade da sessão de mediação 
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fora realizada avaliação médica, contudo, a demandada deixou de ofertar 

proposta de acordo em razão da ausência de requerimento administrativo 

(id. 5899736). A contestação se acha encartada em id. 6034743. Na 

ocasião, a parte demandada arguiu preliminarmente a falta de interesse de 

agir em razão da ausência de requerimento administrativo, pugnando 

ainda, pela inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda. 

Pugnou também pela extinção do feito pela ausência do laudo do IML. No 

mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação, id. 6669769. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a parte demandada, 

pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode 

escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO 

CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Sustenta a parte demandada a falta de interesse de agir em razão da 

ausência do requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, 

entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que não 

obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em sentido 

contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais recente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da 

apresentação de contestação pela parte demandada, desnecessário o 

prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – 

ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - 

APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, 

caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a 

natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho 

eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os 

beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada. AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML Em que pese os argumentos da parte demandada, anoto 

que eventual falta do Laudo do IML não constitui documento indispensável 

para o requerimento cobrança de indenização do seguro obrigatório, bem 

como para requerimento na esfera administrativa. Frise-se que, nos 

termos do artigo 5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento da indenização 

deve ser efetivado mediante simples prova de acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: COBRANÇA - 

INDENIZAÇÃO - DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML - 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE. Estando 

comprovado o estado de miserabilidade alegado, possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 11.945/2009 não exige a 

instrução da inicial de cobrança do seguro obrigatório com laudo do IML, 

não sendo documento indispensável à propositura da ação. Para o manejo 

da demanda, não é necessária a comprovação de diligência administrativa, 

porquanto o direito de ação é constitucionalmente garantido (Apelação 

Cível Nº 10105130077214001, 14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

MG, Relator: Evangelista Castilho Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo 

o exposto, REJEITO a preliminar. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, passo a análise do 

mérito. MÉRITO Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada 

pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de 

regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento 

do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente; c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – 

acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados 

aos autos pelo autor, mormente pelo Boletim de Ocorrência e prontuários 

médicos encartados em id. 4539880 e ss, que não deixam margem de 

dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de trânsito. No 

que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados pela avaliação médica de id. 

5899736. Afinal, o perito asseverou que o requerente apresenta “invalidez 

permanente, definida como média (50%) em membro superior esquerdo”. 

Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 

5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n. 340/06, depois convertida na Lei n. 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 15/11/2016, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a 

perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 25% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 
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1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou 

com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do 

seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido 

na inicial para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO 

ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º 

do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do 

valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005176-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005176-10.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 15626363, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001765-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001765.27.2016.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por 

Delta Contabilidade S/C Ltda em face de Telefonica Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos narrados na inicial de Id. 1934809, 

instruída com documentos diversos. De plano, determinou-se a emenda da 

petição inicial, Id. 1937771, o que se deu pela petição de Id. 1946536, 

tendo sido proferido despacho inicial no Id. 1968111. A tentativa de 

conciliação restou infrutífera, conforme consta da ata de Id. 4352265. Pela 

petição de Id. 4705165, a parte autora requer a decretação da revelia da 

ré, eis que, mesmo regularmente citada e intimada, deixou de ofertar 

contestação no prazo legal. Na oportunidade, requer ainda o julgamento 

antecipado da lide. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a 

questão, narra a petição inicial que a autora possui contratado junto a ré, a 

prestação de serviço de telefonia, lhe tendo sido disponibilizada as linhas 

discriminadas na inicial. Esclarece que as faturas decorrentes da 

utilização do referido serviço sempre giraram em torno de R$ 500,00 

(quinhentos reais) mensais, todavia, para surpresa da demandante, em 

julho/2016 recebeu uma fatura no valor de R$ 2.501,11 (dois mil, 

quinhentos e um reais e onze centavos). Segue afirmando que, embora 

tenha por diversas vezes tentado solucionar o problema junto à ré, esta 

negou-se a resolvê-lo, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação 

para desconstituição do débito, bem como condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. Noutro giro, a ré, 

mesmo devidamente citada e intimada, deixou de apresentar contestação 

no prazo legal, razão pela qual decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 

344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, eis 

que não incidente qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 

345 do CPC. Nessa esteira, somando-se a revelia da ré à prova 

documental que instrui a petição inicial, perfeitamente pertinente os 

pedidos formulados na peça preambular, com exceção do pleito referente 

a indenização por danos morais, senão vejamos. De largada, convém 

deixar anotado ser inquestionável no caso em comento a aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, eis que, autora e 

ré enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidora e 

prestadora de serviço. Outrossim, há que se considerar que a parte 

logrou demonstrar pelos documentos apresentados o direito por ela 

reivindicado, inexistindo razão que justifique o afastamento dos efeitos da 

revelia, sendo de rigor o acatamento do pedido alinhavado na inicial. No 

ponto, cabe dispensar especial atenção para as faturas apresentadas, 

das quais extrai-se que, de fato, a fatura com vencimento em julho/2016 

destoa substancialmente da média das demais faturas no que se refere ao 

valor e também aos serviços utilizados. Portanto, inequívoco que sendo o 

valor representado pela fatura referente ao mês 07/2016, com vencimento 

inicial para 17/06/2016 e, posteriormente para 01/08/2016 indevido, deve 

ser restituído em dobro à autora na forma prevista pelo art. 42, parágrafo 

único do CDC. Entretanto, no que tange ao pedido de indenização por 

danos morais, razão não assiste à autora, uma vez que seus dados 

sequer foram lançados nos cadastros de restrição creditícia, podendo se 

afirmar que houve a mera cobrança indevida de valores, o que, por si só, 

não configura dano de ordem moral. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA 

DE PROVA DA ORIGEM DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Se a concessionária de serviço 

público não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado 

na fatura de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria 

natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as 

partes, o débito deve ser declarado como inexistente.A cobrança indevida 

sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral 

indenizável (TJMT. Ap 96446/2014). (TJMT, Ap 27334/2018, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) DIREITO DO CONSUMIDOR - 

SERVIÇO DE TELEFONIA - DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS CONTRA COMPANHIA TELEFÔNICA - 

COBRANÇAS DE VALORES INDEVIDOS NA FATURA DO CONSUMIDOR - 

RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE 

CADASTRO NEGATIVO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - DIVERSOS CONTATOS COM O SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO AO CLIENTE - "CALL CENTER" - MEROS 

ABORRECIMENTOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ACARRETARAM 

ABALO À MORAL E À HONRA DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES - MERO INCÔMODO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO. A simples cobrança 

indevida de valores e os diversos contatos telefônicos firmados pelo 

consumidor com o serviço de teleatendimento disponibilizado pela 

operadora não implicam direito ao pagamento de indenização por dano 

moral, pois é necessário que evento danoso cause abalo à honra e à 

moral da pessoa, haja vista que o mero desconforto não é suficiente para 

configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato 

ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente 

porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, 

desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral. 

Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas 

do processo devem ser fixadas na proporção em que cada parte foi 

vencida. (art. 21, "caput", do CPC), compensando-se entre elas o 

montante comum. (TJSC, Apelação Cível n. 2015.054084-7, da Capital, rel. 
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Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 10-12-2015). 

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA - COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR - DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. - A cobrança a maior, decorrente de desencontro 

comercial que, na rotina da vida social, não se identifica como fato 

extraordinário, por si só, não constitui motivo suficiente para fundamentar 

condenação em indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 

1.0153.16.000900-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 

17/10/2018) Nessw linear, embora indevido o valor representado pela 

fatura discriminada na inicial e, via de consequência, devida a restituição 

da quantia paga em dobro, inexiste na hipótese em exame circunstância 

fática que justifique o acolhimento do pedido de indenização por danos 

morais, já que sequer houve negativação do nome da demandante. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho em parte os 

pedidos formulados na inicial para desconstituir o débito representado pela 

fatura mês de referência 07/2016, no valor de R$ 2.501,11 (dois mil, 

quinhentos e um reais e onze centavos), com vencimento inicial para 

17/07/2016 e, reemitida com vencimento para 01/08/2016 e, via de 

consequência, condenar a ré a restituir à autora o valor pago 

indevidamente, na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, 

devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora 

de 1% ao mês, ambos desde a data do pagamento. Condeno ainda a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% sobre o valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, 

§ 2º do CPC. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de 

sentença, após reclassificar os autos, proceda-se na forma do art. 523 do 

CPC. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004158-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1004158.85.2017.8.11.0040 Requerente: Cleide Garcia dos Anjos 

Requeridos: Ville de France Veículos Ltda e Peugeot Citroen do Brasil 

Automóveis Ltda Vistos etc. Cuidam-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c.c. Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada 

por Cleide Garcia dos Anjos em face de Ville de France Veículos Ltda e 

outro, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial. Sob o 

Id. 9599229 foi proferida a decisão inicial, a qual indeferiu a Justiça 

Gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais devidas. Em 

seguida, Id. 9826349, foi requerida a juntada dos comprovantes de 

recolhimento das custas processuais. A decisão de Id. 11730516 indeferiu 

o pedido de restituição do valor pago pelo veículo, reconhecendo, na 

oportunidade a decadência do direito da autora e, por conseguinte, 

julgando extinto o processo com resolução do mérito. Determinou o 

prosseguimento da ação com relação às demais pretensões. Intimada, a 

autora apresentou embargos de declaração, consoante razões expostas 

no Id. 11872555. Em seguida, a autora requereu a juntada de documento, 

Id. 12428191. Lado outro, após ser citada e intimada, a ré Peugeot Citroen 

do Brasil Automóveis Ltda apresentou contestação e documentos, Id. 

12723064 e ss. A requerida Ville De France Veículos Ltda também 

apresentou contestação e documentos, Id. 12782801 e ss. A tentativa de 

conciliação restou infrutífera, Id. 12797103. Ville De France Veículos Ltda 

apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, Id. 13298996. A 

ré Peugeot deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal. É o breve 

relato. Decido. Sobre o instituto em pauta, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pela embargante, é 

cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a 

modificação do teor da sentença proferida nestes autos. Todavia, de 

conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão 

proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode 

modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for conseqüência da 

correção do ato, o que não é o caso dos autos, já que, ao contrário do 

que afirma a embargante, a sentença proferida, embora objetiva, 

evidentemente contém os requisitos legais necessários, não havendo que 

se falar em omissão e/ou contradição. Em verdade, ao apresentar os 

embargos de declaração ora examinados, o embargante faz uma releitura 

das circunstâncias fáticas e documentos apresentados, concluindo pela 

necessária modificação da sentença proferida, de modo a afastar a 

decadência reconhecida, o que não se pode admitir. Sobre a hipótese em 

voga, vejamos o recente julgado do TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - 

PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 

do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar 

contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre 

na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a 

todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). "A 

contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é a do 

julgado com ele mesmo, isto é, aquela que revele discrepância entre 

disposições internas da decisão impugnada. O recurso, intentado com 

esse fundamento, não é adequado para veicular pretensão de ajuste do 

provimento jurisdicional com o entendimento da parte acerca de 

determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao julgado não 

enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." (EDcl no AgRg 

no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Lecionando sobre o tema, o 

mestre Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é 

que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para 

exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se 

que reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA 

PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. 

ALTERAÇÃO. PRETENSÃO SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites 

estabelecidos pelo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar 

obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado. 

A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, 

nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos 

elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja 

conseqüência inarredável de sua correção; bem como nas hipóteses de 

erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes 

para a inversão do julgado. 2. No caso, não existe nenhum vício a ser 

sanado. A existência de precedente favorável ao Embargante e que não 

foi utilizado como fundamento do decisum não configura omissão passível 

de ser arguida em sede de declaratórios, ainda mais quando a tese 

apresentada somente foi aventada no presente momento. Assim, é 

manifestamente descabido o seu exame, sob pena de se eternizar o 

processo judicial. 3. Embargos rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 
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665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeito 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119). Nessa esteira, a despeito da vasta argumentação apresentada pela 

embargante no que se refere à contagem do prazo decadência, inexiste 

qualquer vício a ser sanado na sentença proferida, de modo que, recebo, 

todavia, deixo de dar provimento aos embargos de declaração. Por não 

vislumbrar má-fé praticada pela embargante ao manejar os presentes 

embargos, mesmo porque, trata-se da maior interessada na celeridade 

processual, indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1026, 

§ 2º do CPC. Cumpra-se o já determinado na sentença/decisão proferida. 

Intime-se a autora para querendo impugnas as contestações e 

documentos apresentados. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001671-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALESSANDRO PETROVICS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

requerente para se manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de 

Justiça no ato de citação da parte executada. Sorriso, 05 de novembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WDNILSON BORGES 03468546106 (EXECUTADO)

WDNILSON BORGES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para 

indicar bens dos executados passíveis de serem penhorados, bem como 

para pagar o valor devido pelas diligências complementares, conforme 

certidão do Oficial de Justiça. Sorriso, 05 de novembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001158-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE TIMOTEO DA ROSA (EXECUTADO)

CLEONICE T DA ROSA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça. Sorriso, 05 de novembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001861-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE WASEM (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para 

realizar o pagamento devido pela diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento da segunda parte do mandado já expedido. Sorriso, 05 de 

novembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JUARES NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEMAX COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, indicando bens passíveis de serem penhorados. 

Sorriso, 05 de novembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000494-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINETE VAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça. Sorriso, 05 de novembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002817-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MACHADO (EXEQUENTE)

JAMILI APARECIDA DE SOUZA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, indicando bens passíveis de serem penhorados. 

Sorriso, 05 de novembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002603-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA CIELO (EXECUTADO)

MICHEL RICARDO BARBOZA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça. Sorriso, 05 de novembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002054-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DE FREITAS ROOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 05 de novembro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002502-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 05 de novembro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005719-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ENIR ANTONIO PICCOLI OAB - 395.299.400-68 (REPRESENTANTE)

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI OAB - 899.562.901-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a distribuição da Carta Precatória expedida diretamente na 

Comarca deprecada. Sorriso, 05 de novembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133569 Nr: 7204-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL CÂNDIDO PORTINARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedida citação conforme requerido.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 1746-82.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, ÂNGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSE MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL 

S/A, DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A

 Vistos etc.

Ante a inexistência de tempo hábil para cumprimento da decisão de fls. 

978-980, especialmente no que tange à regularização processual da 

reclamada Agrenco do Brasil S/A (em recuperação judicial), REDESIGNO a 

audiência para o dia 19 de março de 2019, às 14h00min.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126845 Nr: 3502-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE PIRES DO AMARAL MEI, SIMONE 

PIRES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22982 Nr: 3244-92.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MENDES FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELO SILVA, ANTONIO ORLANDO 

GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação das partes acerca dos Autos de 

Avaliação, motivo pelo qual, intimo a parte autora para que recolha as 

diligências do oficial de justiça para a intimação dos terceiros 

interessados.

Olga Mazzei
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Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82567 Nr: 1473-35.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL, para 

devolução dos autos nº 1473-35.2011.811.0040, Protocolo 82567, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003588-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Santa Fé Insumos Agricolas (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos n. 1003588-36.2016.8.11.0040. Requerente: 

Banco J. Safra S.A Requerido: Santa Fé Insumos Agrícolas Vistos, etc. 

OFICIE-SE ao juízo recuperacional, solicitando-lhe informações acerca da 

execução do plano de recuperação judicial, bem como sobre a eventual 

indispensabilidade dos bens, cuja busca e apreensão é pretendida nos 

presentes autos, para a atividade produtiva da recuperanda/requerida. 

Com a resposta, RETORNEM conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

22/02/2019, às 09:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 5 de 

novembro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003045-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003454-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEES NICOLODI (RÉU)

VANESSA NICOLODI (RÉU)

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003630-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERVAL FERREIRA SENA (RÉU)

MIGUEL BENI (RÉU)

JOAO ALVES MOURA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004545-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BARRETO VAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003990-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))
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Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001696-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003370-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE VIEIRA FURTADO (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Bem como efetuar o 

depósito do complemento da diligência no valor de R$ 605,00 (seiscentos 

e cinco reais). Destaco que, caso a providência requerida exija diligência 

de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005759-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. R. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. L. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

22/02/2018, às 10:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 5 de 

novembro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004328-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PACHECO DE MOURA BELCHIOR (REQUERENTE)

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DAS DORES BENETTI (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005574-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYRAN BENTO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

15/02/2019, às 17:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 5 de 

novembro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004686-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (REQUERIDO)

OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003289-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (REQUERENTE)

T. F. B. (REQUERENTE)

ADRIANE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BUSSOLARO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - 666.525.960-91 (PROCURADOR)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - 705.639.000-59 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A INVENTARIANTE A SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRAZO DE 

15 DIAS.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102683 Nr: 5628-13.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI DE BARROS FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHO NOERI FROEDER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB 13.710-A para que devolva no prazo de 

03 dias os autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação 

das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86022 Nr: 5426-07.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CERUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIÊ PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo a advogada 

KARINA CAPELLESSO A BATISTELLA OAB 12.772/MT para que devolva 

no prazo de 03 dias os autos do processo supra identificado, sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111865 Nr: 3827-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREUZA DE ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO PINHÃO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17531 Nr: 1660-24.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCIO GARAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO SIPPERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - 

OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES 

- OAB:12222/PA, PAULO HENRIQUE SARRAZIN SANTOS - OAB:9980/PA

 VISTOS.

1.) Às fls. 300/314, o executado compareceu aos autos, por meio de 

advogado constituído, apresentando exceção de pré-executividade, a qual 

foi julgada pela decisão de fl. 320/321. Contudo, em exame à certidão de 

publicação de fls. 322, verifica-se que os advogados do executado não 

foram intimados da referida decisão, razão pela qual determino à 

Secretaria do Juízo que proceda a inclusão dos advogados de fls. 

313/314 junto ao Sistema Apolo-TJMT, com a posterior republicação da 

decisão de fls. 320/321.

2.) No mais, considerando o disposto no artigo 239, § 1º, do NCPC, 

DECLARO o executado citado para os atos e termos da demanda, em 

especial para o cumprimento das disposições da r. decisão de fls. 

139/140.

3.) Em prosseguimento, certifique-se quanto a apresentação ou não de 

embargos à execução, bem como eventual preclusão da decisão de fls. 

320/321 (após a devida republicação).

4.) Após, renove-se intimação da parte exequente para que, no prazo de 

15 dias, apresente planilha atualizada do débito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 30 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108375 Nr: 885-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO POZZOBON, FERNANDO MAZIERO POZZOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, julgando o 

feito, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC.Junte-se cópia desta 

sentença ao feito executivo em apenso.Havendo apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, para 

processar e julgar.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de est i lo.Publ ique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125135 Nr: 2470-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASINI PASINI CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento, 

apenas para o fim de retificar o valor dos honorários advocatícios 

sucumbenciais para o valor de R$ 1.180,02 (mil cento e oitenta reais com 

dois centavos).Escoado o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar o cálculo retificado e após venham os autos conclusos 

para levantamento dos valores.Às providências. Sorriso/MT, 30 de 

outubro de 2018.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz de Direito, em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142880 Nr: 203-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEORI JOSÉ SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR LAMB SIMON - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o necessário relatório. DECIDO.Inicialmente, indefiro o pedido de 

concessão da justiça gratuita formulado pelo inventariante, tendo em vista 

que conforme dos autos consta, não há falar em hipossuficiência, 
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especialmente pelo patrimônio e seus respectivos rendimentos declarados 

no feito.Assim, determino a intimação do inventariante para retificar o valor 

atribuído à causa, consoante as informações trazidas nas primeiras 

declarações, e, posteriormente, recolher as custas complementares. No 

mais, para concessão da tutela de urgência, é imprescindível a 

demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo.No caso em exame, 

inobstante a parte requerente fundamentar seu pedido na tutela de 

urgência – art. 300 do CPC, verifico que não restaram demonstrados a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo.Isso porque não há no feito qualquer prova que corrobore 

a alegada dependência financeira dos herdeiros a falecida, assim como o 

atual estado de miserabilidade dos inventariantes.Ademais, havendo 

controvérsia em relação à partilha dos bens, em juízo de cognição 

sumária, não se pode conceder a antecipação da partilha, sem a 

concordância da parte adversa (meeiro). Assim, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pelos herdeiros.Em prosseguimento, considerando que 

as partes divergem em relação ao valor atribuído ao imóvel urbano, 

DETERMINO a avaliação do imóvel relacionado no item 4.1 das primeiras 

declarações (fls. 22).Com a apresentação do laudo de avaliação, 

oportunize-se a manifestação das partes.Às providências.Sorriso/MT, 29 

de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191115 Nr: 4770-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ROBETTI KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO, LEENDERT DE 

GROOT, NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO, 

TIANE VIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam como incompatíveis com a condição de hipossuficiência financeira 

que a lei exige para a concessão das benesses da justiça gratuita.

2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte 

autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105200 Nr: 8275-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO POZZOBON, FERNANDO MAZIERO 

POZZOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Vistos.

1) Considerando o teor da certidão de fls. 361/362, INTIME-SE os 

executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinarem onde os grãos 

ofertados em garantia se encontram depositados, para o fim promover a 

constatação pelo Sr. Oficial de Justiça.

2) Com a indicação da localização, proceda a constatação in locu da 

quantidade e características do produto depositado.

3) Após, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de 

levantamento da averbação premonitória sob a matrícula de nº 13712 (fls. 

411/413) e pedido de remoção do produto (fls. 396/398), assim como para 

análise do pedido da inscrição do nome do executado dos órgãos de 

proteção ao crédito (fls.441/444).

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148588 Nr: 3376-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAETANO DE LIMA 

FERREIRA - OAB:OAB/MT N 17.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 Vistos.

1) Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

2) Proceda a penhora e avaliação do bem indicado pelo executado, 

designando-o como depositário fiel do bem. Com a avaliação judicial do 

imóvel, oportunize a manifestação das partes sobre o laudo.

3) Certifique-se, ainda, o Sr. Oficial se bem ofertado a penhora é o mesmo 

objeto da transação com os antigos patronos do executado.

3) Caso o valor do imóvel ofertado a penhora seja suficiente para garantir 

o valor integral da dívida, manifeste o exequente quanto à liberação dos 

valores bloqueados em conta corrente do executado, sob pena de 

configurar excesso de execução.

4) Proceda-se a retificação do sistema Apolo para o fim de cadastrar os 

atuais patronos do executado.

5) Indefiro o pedido de reconsideração de indeferimento de efeito 

suspensivo da execução, por ausência de previsão legal do pedido, bem 

como porque a decisão foi mantida inclusive em sede de recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 14120 Nr: 1205-93.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO, NÉVIO MANFIO, 

ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTENOR DE MELLO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 Friso que a comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor 

da arrematação, devidos a partir da publicação do edital. Em caso de 

adjudicação, pagamento da dívida, desistência, acordo, renúncia ou 

remissão da dívida, o valor da comissão fica estabelecido em 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação.Fixo como preço mínimo, o 

valor da avaliação (art. 885, NCPC). Em relação às condições de 

pagamento, consoante dicção do artigo 885 do CPC, a proposta de 

pagamento a vista terá preferência em relação à proposta de pagamento 

parcelado. O pagamento parcelado se dará da seguinte forma: entrada de 

30% (trinta por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado 

no máximo em 6 (seis) vezes. O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as 

exigências dos artigos 884 e seguintes do CPC, devendo publicar edital 

não apenas na rede mundial de computadores, mas também em jornal de 

circulação, especialmente na região de localização do bem.Deverá, ainda, 

intimar eventuais credores, sejam hipotecários, pignoratícios, fiduciários, 

cujo crédito estejam averbados as margens da matrícula do imóvel 

penhorado, para terem conhecimento dos atos praticados nestes autos, e 

querendo exercerem seu direito, nos termos do artigo 889 do CPC.Consigo 

ao leiloeiro nomeado que os serviços postais na Comarca são ineficazes, 

devendo o mesmo promover a intimação pessoal ou por outro meio idôneo 

das partes ou interessados que residam nesta urbe.O(s) leiloeiro(s) 

nomeado(s) está(ão) autorizados a: a) constatar a atual situação do bem 
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penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada desta decisão como mandado de constatação; 

b) retirar os autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 24h antes da 

praça, devendo devolvê-los no mesmo prazo subsequente.Intime-se. 

CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128062 Nr: 4232-30.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYARA JOYCE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIDSON DE LUCA TONIAZZO LEMOS, 

NELSON JOSÉ DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Vistos.

1.) Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do art. 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

2.) A preliminar de ilegitimidade passiva já foi superada na r. decisão de fl. 

130/132, sem prejuízo de sua reanálise por ocasião da sentença, após a 

dilação probatória.

 3.) Deste modo, superadas as preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já elencadas na inicial e na contestação, 

em especial os requisitos da responsabilidade civil e autoria do eventual 

dever de indenizar, bem como os pontos sugeridos pelas partes nas 

petições retro. No mais, considerando que a parte requerida sustenta 

matéria fática, pugnando pela produção de prova oral, é medida de rigor o 

seu deferimento.

 4.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. 

Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 12 DE março DE 2019, ÀS 16:00 HORAS 

para audiência de instrução, debates e julgamento.

 5.) Ressalto que incumbe aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4023 Nr: 1079-82.1998.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOÃO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL & FREIRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

ANDRADE - OAB:921/MT 8444-AMT

 Vistos.

1.) Considerando que houve a interposição de recurso contra a r. 

sentença proferida nos autos Código 88812 (em apenso); considerando o 

efeito suspensivo do recurso de apelação (artigo 1.012, NCPC); 

considerando que a irresignação recursal visa a declaração de nulidade 

da constrição que gerou o bloqueio de verbas; INDEFIRO o requerimento 

de fls. 302/306, posto que a matéria não se encontra definitivamente 

julgada.

2.) Considerando que a presente demanda já se encontra em fase 

executiva (fls. 163/165), determino à Secretaria do Juízo que promova as 

alterações necessárias para alteração da classe processual, inclusive 

com a emissão de nova etiqueta dos autos.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106969 Nr: 9979-29.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIT SCHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103860 Nr: 6894-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em se tratando a requerida de pessoa jurídica, inclusive com indicação 

de CNPJ, cabe à parte autora proceder as tentativas de busca de seu 

endereço, notadamente por possuir sede fixa, registros em Junta 

Comercial, etc. Em suma: a parte autora possui meios hábeis à localização 

da requerida, motivo pelo qual indefiro a busca de endereços pelos 

sistemas conveniados ao TJMT.

 2. Intime-se a parte autora, via DJe, para que promova o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51290 Nr: 1597-86.2009.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE CASTRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a restrição veicular de fls. 51, providencie as baixas 

necessárias, certificando-se.

Após, arquive-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117667 Nr: 8442-61.2014.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos.

Considerando que até a presente data não houve o cumprimento 

voluntário da obrigação, determino a expedição de mandado de imissão na 

posse dos bens indicados na alínea “a” de fls. 134, em favor da parte 

exequente.

Consigno que o mandado deverá ser cumprido com a cautela necessária e 

de forma pacífica.

Após, oportunize a manifestação da parte exequente e conclusos.

Às providências.

 Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 166548 Nr: 1376-25.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTO BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAETANO DE LIMA 

FERREIRA - OAB:OAB/MT N 17.836

 Vistos.

1) Certifique-se quanto à tempestividade dos embargos. Caso tempestivo, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide ou saneamento 

posterior, intime-se as partes para indicarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

2) Considerando que já fora oportunizado ao embargante a prova de sua 

hipossuficiência nos termos da lei, bem como que na oportunidade o 

embargante optou pelo parcelamento das custas processuais, indefiro o 

pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que o embargante não 

acostou aos autos nenhum documento que prove o alegado, se limitando a 

juntar atestados médicos, os quais dizem respeito apenas ao seu estado 

de saúde, porém não tem nenhuma correlação com seu perfil sócio 

econômico.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115139 Nr: 6464-49.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Vistos.

1.) Diante do acórdão proferido pela instância superior, defiro o postulado 

às fls. 255/256, determinando a inclusão da parte Lourdes Helena Royer 

Schiefelben no polo passivo da demanda, com as necessárias alterações 

junto ao Sistema Apolo-TJMT.

2.) Após, cite-se a parte requerida, na forma indicada às fls. 255/256, 

consignando-se as advertências legais.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88812 Nr: 385-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILAIR SALETE DAROIT SÁVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOÃO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE DESTRI - OAB:20028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, § 3º, do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147810 Nr: 2872-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUE - OAB:228603/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 2.) Afasto a preliminar de equívoco do valor atribuído à causa, posto que 

tal matéria já foi apreciada nas decisões de fls. 30/32/36. Postergo a 

análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o momento da sentença, 

posto que se confundem com o mérito da demanda. Rejeito a denunciação 

da lide a terceiro, haja vista que referida forma de intervenção não se 

enquadra na hipótese em comento, ante a ausência de direito de regresso 

entre a parte denunciante e o denunciado. Rejeito, por derradeiro, a 

preliminar de inépcia da inicial, posto que a matéria ventilada refere-se ao 

próprio objeto da lide.3.) Deste modo, superadas as preliminares, fixo 

como PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias já elencadas na inicial e na 

contestação, em especial os requisitos legais para a proteção 

possessória, bem como os pontos sugeridos pelas partes nas 

manifestações retro. 4.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção 

de prova oral, consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 08 DE fevereiro DE 2019, ÀS 

17:00 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento. 5.) 

Ressalto que incumbe aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.6.) 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso - MT, 29 de outubro de 

2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57171 Nr: 1003-38.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:2234-RO

 VISTOS.

Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

273/274, e, como consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas/Honorários nos termos do acordo.

Considerando o disposto na peça de fls. 271, bem como no despacho de 

fls. 272, arquivem-se os autos.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56909 Nr: 762-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:2234-RO

 VISTOS.

As partes se compuseram amigavelmente para parcelamento do débito, 

requerendo a suspensão do feito até o prazo final para o cumprimento do 

pacto. Em análise ao acordo, vislumbro que as partes litigantes são 

capazes e estão representadas por advogado constituído, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o ACORDO a que chegaram as partes, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente execução até 

o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922, caput, do 

NCPC.

Considerando que já resta escoado o prazo final para pagamento das 

parcelas pactuadas, intime-se a parte exequente, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de que sua inércia 

será interpretada como quitação do débito, autorizando a extinção do feito 

pelo pagamento.

Intimem-se.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137559 Nr: 9415-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO, SIDNEI 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 Vistos.

Considerando que a r. sentença homologatória de fls. 108 colocou fim à 

fase de conhecimento, eventuais medidas por descumprimento do acordo 

devem ser postuladas pela via do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em rito 

processual adequado, o que não foi observado nestes autos.

Assim, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão dos veículos indicados 

às fls. 156v, devendo a parte interessada adequar seu pedido ao rito 

correto, na forma da legislação processual.

 Cumpra-se.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120133 Nr: 10153-04.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ALOÍSIO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ANTÔNIO ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Recebo a petição de fls. 76/78 como cumprimento de sentença.

2 - DETERMINO as mudanças necessárias para alteração processual, a 

fim de que passe constar que o feito se trata de cumprimento de 

sentença.

3- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte desde 

já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de honorários 

advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- INTIME-SE, ainda, a parte executada para que, no prazo de 30 dias, 

efetue a transferência do veículo para seu nome, na forma da sentença 

de fls. 74, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144910 Nr: 1370-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) devedor(es), 

consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte 

autora de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à 

empresa interessada a manutenção de seus cadastros de clientes 

devidamente atualizados.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125757 Nr: 2864-83.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FALCÃO, KVDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA 

EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 COM EXT.83,8 KM LTDA, ORLANDO 

FONTANA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, JONATHAN PORTELA - OAB:16726, LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11.068-B, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - 

OAB:6179-A, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006-B

 VISTOS.

Passo à análise dos pedidos formulados em audiência:

1.) Em primeiro lugar, homologo a desistência da testemunha Pedro 

Domingos Dalla Pria.

2.) A ampliação dos pontos controvertidos da demanda para a inclusão 

sobre quem exercia o poder familiar à época do acidente mostra-se 

despicienda, uma vez tal verificação decorrerá, invariavelmente, da 

própria análise conjunta dos feitos Código 125757 e 108527, os quais 

foram reunidos pela conexão de objeto e causa de pedir. Deste modo, 

tenho por prejudicada a análise do pedido.

3.) Quanto à denunciação da lide à seguradora, trata-se de matéria já 

superada pela decisão de saneamento (fls. 573/574), não havendo que se 

falar em reconsideração, uma vez que já operada a preclusão, razão pela 

qual tenho por prejudicado o pedido.

4.) Defiro a expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas 

Luiz Binotto e Ângela Guerreiro da Silva. Providencie a Sra. Gestora 

Judiciária o necessário.

5.) Determino a intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 

dias, comprove nos autos os pagamentos realizados a título de alimentos 

provisionais. Em igual prazo, deverá a parte requerida manifestar-se 

quanto ao pedido de majoração dos valores por conta da atualização da 

moeda, tornando os autos oportunamente conclusos para decisão.

6.) Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor, 

hei por bem indeferi-lo, uma vez que não demonstrado nos autos a 

impossibilidade e/ou a excessiva dificuldade de produzir provas dos fatos 

constitutivos de seu direito, na forma do art. 373 e §§ do NCPC.

7.) Defiro a expedição de ofícios às gráficas Grafisul e Premier 

requisitando-se informações quanto à data de confecção dos recibos 

juntados às fls. 601.

8.) Defiro ainda a utilização de prova emprestada do Processo Criminal 

6539-25.2013.811.0040 (Código 103526) da 1ª Vara Criminal de 

Sorriso/MT, uma vez que relevante para o deslinde da presente demanda 

cível.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20219 Nr: 420-63.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LONDERO, ALCIMAR GOLDONI, DANIEL 

DAL MASO, JOSEMAR LONDERO, ADILSON TAMIOSO, HERMES 

ZANCANARO, PAULO ROBERTO DAL MASO, GILSON FERRUCIO PINESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - OAB:62993, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 VISTOS.

1- DETERMINO a retificação da autuação, a fim de que passe a constar 

que o feito se trata de cumprimento de sentença, constando os i. 

advogados de fls. 682 como exequentes e a empresa requerida APRAR - 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALTO RONURO como 

executada, uma vez que se trata de execução de honorários de 

sucumbência.

2- Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

COMUNIQUE-SE o Cartório Distribuidor, ou procedam as anotações 

pertinentes junto ao Sistema PJE, na forma do artigo 134, § 1º, NCPC e art. 

1.228, § 1º, da CNGC.

3- Com o fim de se evitar tumulto procedimental, determino a formação de 

autos apartados, intimando-se a parte para recolhimento das custas, no 

prazo de 15 dias, na forma da determinação contida no art. 1.228, § 2 º, 

da CNGC.

4- Cumpridos os itens 2 e 3, e recolhidas as custas iniciais, voltem 

conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150445 Nr: 4364-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO PAZINATO E CIA LTDA ME, ANILDO 

PAZZINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Embargos do Devedor movido por ANILDO PAZINATO & CIA 

LTDA – ME e ANILDO PAZINATO, em face de MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. Às fls. 60/61 a parte embargada noticiou que as partes 

celebraram novo Compromisso de Ajustamento de Conduta (fls. 115/123 

dos autos em apenso - Código n° 145671) com o escopo de pôr fim à 

demanda executiva em apenso.

Ante ao exposto, face à perda do objeto desta demanda, em razão do 

novo acordo celebrado entre as partes, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM 

EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte embargante.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91927 Nr: 3827-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) devedor(es), 

consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte 

autora de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à 

empresa interessada a manutenção de seus cadastros de clientes 

devidamente atualizados.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142874 Nr: 196-08.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 
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FERREIRA - OAB:6551, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788, 

NORMA SUELI CAIRES GALINDO - OAB:6.542B, THAYELLE CRISTINNE 

DE ALMEIDA AMORIM - OAB:17623/O

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do atual Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa 

a cobrança, diante dos benefícios da AJG, que desde já defiro em favor 

da requerente.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 

de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113231 Nr: 4944-54.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLGDM, LGDM, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o requerimento ministerial de fls. 82/86 para consultar através do 

sistema BACENJUD e SIEL/TRE o endereço da requerente LEILANE 

GONÇALVES DE MIRANDA. Desta feita, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda as buscas de endereço da requerente.

Aportando nos autos o endereço, intime-se-a pessoalmente para 

manifestar interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de 

extinção.

Lado outro, frustradas as buscas, manifeste-se o MPE quanto ao 

abandono da ação.

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49905 Nr: 301-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESSIR MARIA SILVA FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARIA SNITOWSKI WELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 VISTOS.

Intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, a parte 

exequente requereu a extinção e arquivamento dos autos às fls. 96. 

Assim, recebo tal manifestação como desistência, e julgo extinto o feito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, c.c. artigo 775, do Código de Processo 

Civil. Custas finais pela parte exequente.

PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD (fls. 67).

Desentranhem-se os títulos, conforme requerido, mediante cópia nos 

autos.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40506 Nr: 3339-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, IONARA SANTOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANES FURST BERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em razão do pagamento do débito, noticiado às fls. 174/175, JULGO 

EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma do pactuado 

entre as partes, observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 

90, § 2º, do NCPC.

Providencie a Secretaria do Juízo as expedições necessárias para o 

cumprimento dos itens “a” e “b” de fls. 174.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98691 Nr: 1268-35.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA 

INFORMÁTICA LTDA, DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182-A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:8016/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para CONDENAR, solidariamente, os requeridos DANIEL 

DE SOUZA NASCIMENTO e AGILI SOFTWARES PARA ÁREAS PÚBLICAS 

INFORMÁTICA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, 

STJ).Por conseguinte, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil. Em 

atenção ao disposto no artigo 86 do CPC, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§8º, do CPC, na proporção de 30% a cargo da requerida e 70% a cargo 

da autora, ficando contudo suspensa a cobrança em relação à 

requerente, diante dos benefícios da AJG deferidos às fls. 55.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, 

intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, com 

posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de 

outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito,em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 188609 Nr: 3271-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMG, NKAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) INTIME-SE o executado para que promova o pagamento do débito em 
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aberto, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de prisão civil.

2.) Decorrido o prazo acima e não havendo quitação, voltem conclusos 

para análise do pedido de prisão.

3.) No mais, defiro o pedido de protesto judicial da sentença onde fixados 

os alimentos, na forma do art. 517 do CPC, devendo a Secretaria do Juízo 

providenciar a expedição necessária.

4.) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108527 Nr: 1025-57.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA 

EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 COM EXT.83,8 KM LTDA, ORLANDO 

FONTANA JUNIOR, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, DEISE STEINHEUSER - 

OAB:255862/SP, FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:11068-B/MT, 

LUIZ EDUARDO PEREIRA SANCHES - OAB:39162, MÁRIO EDUARDO 

HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:75728, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - 

OAB:35463, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006/B

 VISTOS.

Passo à análise dos pedidos formulados em audiência:

1.) Em primeiro lugar, homologo a desistência da testemunha Pedro 

Domingos Dalla Pria.

2.) No mais, desde já, considerando a anuência proferida em audiência, 

homologo o pedido de desistência da ação em relação à requerida APASI 

– Associação Concessionária de Exploração da Rodovia MT/242, razão 

pela qual, em relação a ela, julgo extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, 

do NCPC, isentando a parte autora do pagamento de custas, eis que 

beneficiária da gratuidade judiciária.

 3.) Quanto à denunciação da lide à seguradora, trata-se de matéria já 

superada pela decisão de saneamento (fls. 388/390), não havendo que se 

falar em reconsideração, uma vez que já operada a preclusão, razão pela 

qual tenho por prejudicado o pedido.

4.) Quanto à expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas 

Luiz Binotto e Ângela Guerreiro da Silva, trata-se de matéria já analisada 

nos autos em apenso, com posterior juntada das missivas a este feito, em 

razão da conexão.

5.) Defiro a expedição de ofícios às gráficas Grafisul e Premier 

requisitando-se informações quanto à data de confecção dos recibos 

juntados às fls. 410/417. Oficie-se, ainda, à Funerária Pax Bom Pastor 

requisitando-se informações sobre qual pessoa efetuou o pagamento das 

despesas de funeral de Bruna Beatriz da Conceição Vieira e Gabriela da 

Conceição Vieira.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125515 Nr: 2709-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) DEFIRO o requerimento da parte exequente .

2) Determino o protesto da decisão/sentença, na forma do artigo 517 do 

NCPC. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária o necessário.

3) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 5) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135951 Nr: 8446-64.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) devedor(es), 

consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT.

 2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38549 Nr: 1462-45.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFJ, HJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, LUCIANA 

DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sem delongas, considerando que a pessoa jurídica, no qual a exequente 

requer a penhora via sistema BACENJUD, não faz parte do polo passivo 

da presente execução, INDEFIRO o pleito de fls. 170/172.

Intime-se a exequente para requerer o que de direito e interesse.

Às providências, cumpra-se.

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101511 Nr: 4400-03.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 VISTOS.

Após a publicação da sentença de fls. 79/84, as partes apresentaram, no 

prazo de recurso, acordo às fls. 86/87, pugnando por sua homologação 
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judicial, bem como pela extinção do feito, sendo certo que às fls. 88 foi 

noticiado o cumprimento da avença. Neste ponto, considerando que a 

demanda reporta direitos disponíveis, admite-se a transação a qualquer 

tempo.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

86/87, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários, na forma pactuada, observando-se o art. 90, § 

2° e § 3º, NCPC.

Torno sem efeito a sentença de fls. 79/84.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005955-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NEGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005955-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSA NEGRI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. 

Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ROSA NEGRI em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a conceder a aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, relata a parte 

autora que iniciou sua labuta rural em 07/11/1982, perdurando a 

20/05/2006, juntamente com seu esposo na atividade rural, quando, 

posteriormente, mudaram-se para a cidade, exercendo atividade urbana, 

permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão da aposentadoria por idade híbrida, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, cumpre 

analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 65 anos de idade 

se homem e 60 anos se mulher; II) Cumprimento do período de carência. 

Quanto ao primeiro requisito, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15845101, em que comprova que a autora conta com 

89 anos de idade. Quanto ao cumprimento do segundo requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta possuir o 

período de carência necessário à concessão do benefício, eis que conta 

com mais de 36 anos de exercício de atividade rural, aliado aos 

documentos acostados aos autos que demonstram, inicialmente, que há 

cumprimento do período de carência por recolhimento como contribuinte 

individual (CNIS – nº 15845101). Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005857-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005857-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GRACILINA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do 

pedido de tutela de urgência após a realização do estudo social. Determino 

a realização de estudo socioeconômico da família da parte requerente, a 

ser realizado no prazo de 30 dias pela assistente social forense, devendo 

a mesma deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar 

as condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos quesitos constantes na petição 

inicial, bem como aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a parte 

autora? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da parte 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006111-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO LENTS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006111-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DIRCE RIBEIRO LENTS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por DIRCE RIBEIRO 

LENTS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 
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estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15999302, em que 

comprova recebimento do beneficio até 21/12/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002797-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS CANAMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002797-67.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDUARDO JESUS CANAMARO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por EDUARDO JESUS CANAMARO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença em seu favor. 

Para tanto sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, o mesmo 

passou um período sem poder desenvolver suas atividades laborativas, 

tendo o requerido indeferido o benefício de auxílio-doença. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 4944411). O requerido 

apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 6116691), tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 6799306). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado aos autos no Num. 14182667, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença, formulado por EDUARDO 

JESUS CANAMARO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 3279386, onde resta demonstrada tanto 

a qualidade de segurado, quanto o período de carência. Sobre o terceiro 

requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 14182667), 

verifica-se pelas respostas do Perito que o autor esteve incapacitado para 

o trabalho total e temporariamente entre o período de 01/2016 a 07/2016, 

uma vez que se encontrava internado em clínica de reabilitação para 

dependentes químicos, fazendo jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

1. Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de 

segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, sendo que a 

incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 2. Hipótese 

em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela incapacidade 

parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) desde a data 

da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a contar do 

vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 12/92), 

IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), INPC (07/95 

a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e TR (a partir 

de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução observe, quando da 

liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a 

ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão geral, tema 810), com 

efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como índice de correção 

monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na fase anterior à 

expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver pendente de 

julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de expedição de 

requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de mora a contar da 

citação ou a partir do vencimento da prestação, caso posterior à citação: 

1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, equivalentes aos juros 

aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários de sucumbência 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 
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extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde o indeferimento administrativo do benefício em 

16/01/16 – Num. 3279372 até a cessação da incapacidade do autor, que 

se deu em 19/07/2016, sendo que tais valores deverão ser executados 

em cumprimento de sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos 

do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão 

geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data 

do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001755-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001755-46.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 6099887). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 8122213), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 8272870). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 12987408, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado por JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6039509. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 12987408), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial, permanente, 

sendo poupo provável sua reabilitação, pelo grau de instrução e idade da 

mesma. Considerando que a incapacidade da parte autora é permanente 

para suas atividades laborais; considerando que conta com mais de 55 

anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que 

restam preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação do auxílio-doença administrativamente (30/11/15 – Num. 

12987408), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, descontando-se, 

porém, os períodos já pagos posteriormente a título de auxílio doença, 

devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004548-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LAZARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004548-55.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOANA LAZARA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por JOANA LAZARA DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 
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de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 9711779). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 10509639), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 10666120). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 13555660, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado JOANA LAZARA DE OLIVEIRA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 9710393. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 13555660), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

para toda e qualquer atividade que necessite de esforço físico com os 

membros inferiores, sendo pouco provável a sua reabilitação para as 

atividades que exercia anteriormente. Considerando que a incapacidade 

da parte autora é permanente; considerando que conta com mais de 49 

anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais; que sempre exerceu atividades de doméstica, 

conforme se vê da CTPS e do CNIS juntados aos autos e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto 

e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (13/02/17 – Num. 9710393), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005455-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005455-30.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA MARQUES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) 

proposta por TEREZINHA MARQUES, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende, em sede de liminar, a implantação do benefício de prestação 

continuada, uma vez que possui mais de 59 anos e é portadora de várias 

comorbidades, sendo uma delas câncer no esôfago, aduzindo que, com 

sua situação financeira, não é capaz de manter o seu sustento. Em 

24/10/2017 a inicial foi recebida em id. 10405921 sendo postergada a 

análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior a 

realização de estudo social, sendo determinada sua realização no prazo 

de 30 dias. Em 14/03/2018 foi determinada a realização de perícia médica, 

bem como a intimação da equipe multidisciplinar forense para que 

realizasse o estudo social no prazo de 60 dias, uma vez que até o 

momento não havia sido realizado. Já nada data de 25/05/2018, aportou 

nos autos manifestação da autora em id. 13396548 pugnando pela 

reconsideração da decisão que postergou a análise da tutela de urgência, 

uma vez que até aquele momento não havia sido juntado aos autos o 

estudo social, em que pese a determinação deste juízo, bem como que a 

parte autora havia sido diagnosticada com câncer maligno no esôfago, 

apresentando quadro crítico de desnutrição, necessitando, com urgência, 

que o benefício lhe fosse concedido antes da realização tanto do estudo 

social, quanto da perícia médica. Em id. 14861693 aportou manifestação 

do perito nomeado, Dr. Leandro Augusto Minghelli, onde informou o não 

comparecimento da requerente na perícia designada. A parte autora se 

manifestou em id. 14702792 justificando o não comparecimento na perícia 

designada haja vista estar internada em detrimento de seu atual estado de 

saúde, oportunidade em que pugnou para que fosse marcada outra data 

para perícia, bem como requereu que a assistente social forense 

realizasse contato telefônico antes de se deslocar até a residência da 

autora, uma vez que esta poderia estar internada, o que frustraria a 

realização do laudo. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de prestação continuada, suscitando, assim, que 

o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal 

estabeleceu que a assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição e tem como um dos seus 

objetivos, a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de 
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deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 

a lei (artigo 203, caput e inciso V). Da mesma forma a Lei n. 8.742/93 (art. 

20) exige que: seja pessoa portadora de deficiência ou idosa e comprove 

não possuir meio de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por 

sua família (caput); deve ser entendido como família às pessoas que 

vivem sob o mesmo teto (§ 2º); pessoa portadora de deficiência é aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho (§ 3º). Assim, 

pelos documentos médicos juntados aos autos verifico que a parte com 

mais de 59 anos de idade (Num. 10405460) e que, esta acometida de 

doença grave, a saber, câncer no esôfago. Por outro lado, em que pese 

as diversas determinações deste juízo para realização de estudo social 

nos autos, nota-se que até o momento, quase um ano após da primeira 

determinação, tal estudo ainda não foi realizado, não podendo a parte 

autora esperar. Outrossim, verifica-se pela Ficha do Cadastro Único da 

autora que a mesma possui renda mensal de R$ 85,00 (Num. 10405808), 

ou seja, inferior ao previsto na legislação em comento (1/4 do salário 

mínimo). Nessa linha de pensamento, restando preenchidos os requisitos 

legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela 

de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, 

determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente do 

benefício de prestação continuada, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, nos termos do art. 60, § 12 da Lei n. 8.213/91, com redação 

dada pela Lei º da MP n. 767/2017. Determino, mais uma vez, a realização 

de estudo socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado 

no prazo de 30 dias, ANTE A URGÊNCIA DO CASO, pela assistente social 

forense, a qual deverá entrar em contato telefônico com a requerente 

antes de se deslocar até sua residência, devendo, após, a mesma 

deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar as 

condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside 

com o autor? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Sem prejuízo, intime-se o perito outrora 

nomeado, para que este informe, no prazo de 10 (dez) dias, nova data, 

local e hora para realização da perícia, intimando-se, após, a parte autora. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001944-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEU SANSIGOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

4ª VARA CÍVEL DE SORRISO 2018-11-05 1001944-87.2018.8.11.0040 

AUTOR(A): NILCEU SANSIGOLO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Ofício 624/2018 - PJE Senhor Diretor Por determinação do MM. 

Juiz de Direito Dr. Anderson Candiotto, solicito a Vossa Senhoria que 

informe a este Juízo o porquê de ter implantado novo benefício e não ter 

restabelecido o NB 1372557757 da requerente NILCEU SANSIGOLO, no 

prazo de 15 dias, nos termos do r. despacho e documento em cópia 

anexa. CPF- 563.338.389-34 NOME DO ADVOGADO E OAB- KARINA WU 

ZORUB - OAB/MT 11433-B Rosilene Machado Antunes Gestora Judiciária 

AO SENHOR ODIX JUSTINO PETRONILHO GERENTE EXECUTIVO DO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - EADJ AV. DAS 

ITAUBAS 3536, SETOR COMERCIAL- CEP 78.550-284, SINOP/MT

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005412-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005412-93.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesma não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (id. 10366486). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (id. 10557158), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (id. 11815412). Determinada a realização de 

perícia, o laudo restou juntado aos autos em id. 14071913, sobre o qual 

manifestou a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com 

pedido de ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes em id. 10365431. Sobre o terceiro 

requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (id. 14071913), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e temporária, sendo possível sua 

readaptação para outra função, fazendo jus, desta forma, ao beneficio de 

auxílio-doença. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com 

resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar 

a parte Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 
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cessação administrativa do benefício em 16/07/2017 – id. 10557164. 

Visando evitar a cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei 

n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se 

necessária a fixação da data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo 

DCB em 12 meses, para tratamento e/ou reabilitação para outra profissão. 

Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004934-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005034-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005034-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15370352, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/12/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005415-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTINA MAIHACK RIEDEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005415-14.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARISTINA MAIHACK RIEDEL RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ARISTINA MAIHACK RIEDEL contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 177 de 701



fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15398612, em que comprova recebimento do beneficio 

até 29/08/18. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005165-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURICO PAIVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005165-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE EURICO PAIVA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL -INSS Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSE EURICO 

PAIVA PEREIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15178858, em que 

comprova recebimento do beneficio até 25/05/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005455-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 13/11/2018 às 11h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1001763-23.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16083019. Sorriso, 05 de novembro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003055-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL-TUPPERWARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003055-43.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CIVIERO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000417-37.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIVANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010761-89.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 05 de novembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020066-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8020066-34.2015.8.11.0040. REQUERENTE: VIRGIANE VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA DE BAIRROS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ CRISTINA LEITE (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004593-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003321-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SEVERINO CANAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003321-64.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 13795433, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 05 de novembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. E ainda, para informar aos autos, no prazo de 05 dias, endereço 

atualizado da parte reclamada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001881-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO NEVES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004597-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA SERRAO FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DUARTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003300-54.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos ID. 

14000064, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 05 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002775-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GREICE KELLY MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS ZUFFO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GAVASSO FERREIRA DA SILVA OAB - PR85481 

(ADVOGADO(A))

JOAO MARIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - PR61437 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002750-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRMAOS ZUFFO LTDA - ME 

REQUERIDO: CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E 

SOFTWARE S/A Vistos etc. Intime-se a parte requerida para que informe, 

no prazo de 05 dias, a qual fatura (mês) refere-se o boleto 214008-01, 

constante no Num. 13384084, com data de vencimento em 26/03/2018. 

Após, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002683-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BENINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ALVES (REQUERIDO)

RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA AGUIAR MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002683-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRENE BENINI REQUERIDO: 

JOSUE ALVES, RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - ME, SANDRA 

AGUIAR MOTTA Vistos etc. Considerando os documentos juntados na 

inicial, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Sendo assim, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEISEANE DE PAULA ARAUJO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000065-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAK TRATORES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000965-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GONZAGA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000965-28.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 15056044, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 05 de novembro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-25.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010257-25.2012.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 
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intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a impugnação aportada aos autos ID. 

13980961. Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004607-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORAINE GOMES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA ANDREIV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANDADO DE 

PENHORA, DEPÓSITO, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MERITÍSSIMO JUIZ DA VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DR. ÉRICO DE ALMEIDA 

DUARTE. NÚMERO DO PROCESSO: 1001366-61.2017.811.0040 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.198,50 (três mil cento e noventa e oito reais e cinquenta 

centavos). PARTE CREDORA: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME, inscrita 

no CNPJ sob n° 15.165.550/0001-38. ADVOGADO(S) DA PARTE 

CREDORA: BRUNO FRANCISCO FERREIRA PARTE DEVEDORA E 

QUALIFICAÇÃO: EXECUTADA: ANA ROSA ANDREIV, inscrita no CPF sob 

n° 717.648.169-15, endereço: Rua Lupicínio Rodrigues, n° 1705, bairro: 

Bela Vista, Sorriso/MT, CEP: 78.890-000, telefone: (66) 99953-2533. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.448,96 (três mil quatrocentos e quarenta e oito 

reais e noventa e seis centavos). FINALIDADE: EFETUAR A PENHORA de 

bens que guarnecem a residência da executada, tantos quantos bastem 

para a satisfação integral da execução. Realizando-se seu DEPÓSITO e 

AVALIAÇÃO. Havendo penhora, Intime-a desta, a parte devedora, ficando 

a exequente nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. 

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não sendo a parte devedora encontrada para 

intimação da penhora, esta se realizará no endereço constante dos autos, 

na forma do art. 19, §2o, da Lei n. 9.099/95. DESPACHO: Cópia anexa 

Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº 641 - Bairro Centro – 

Sorriso/MT - fone: 3545-8400. Sorriso - MT, 5 de novembro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 06 de FEVEREIRO de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004621-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARINO ANACLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 06 de FEVEREIRO de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GERVASONI DE LIMA LEAL TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006161-13.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5016, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

exequente acerca da impugnação ao cumprimento da sentença interposto 

no ID. 16109270, para querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. 

Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1005578-28.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar o advogado 

do Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração juntado no ID. 16119645. Sorriso/MT, 

05 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011338-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARILDO ANTONIO DE CAMPOS OAB - PR0023292A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8011338-77.2010.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente(advogado) para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se acerca da exceção de pré - 

executividade juntado nos autos ID. 16131393. Sorriso/MT, 05 de 

Novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA HEINZ (REQUERENTE)

CLAUDECIR MARCIO ROCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000704-34.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.16133209, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA HEINZ (REQUERENTE)

CLAUDECIR MARCIO ROCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000704-34.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.16133209, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006129-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELINI TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HUGO ROBERTO DA SILVA CASTILHO (TESTEMUNHA)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante (advogado) 

acerca da data da audiência de INQUIRIÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

1001212-09.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte reclamante(advogado) para no prazo de 05(cinco) 

dias manifestar-se acerca dos documentos juntados no ID. 16135392. 

Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006507-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006507-61.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16212435, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003207-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS COELHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003207-28.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.16103242, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006768-26.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 
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cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.16105796, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003343-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA GUIA MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1003343-88.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente(advogado) para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se acerca da carta precatória 

devolvida juntada no ID. 16276880. Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004622-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARINO ANACLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010579-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010579-40.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 05 de novembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000285-43.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se acerca dos documentos 

juntados no ID. 16138520. Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 1004144-04.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar o advogado 

do Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração juntado no ID. 16073927. Sorriso/MT, 

05 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010821-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAIR FAGUNDES NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010821-62.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 05 de novembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDAIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003721-44.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar o advogado 

do Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração juntado no ID. 16071082. Sorriso/MT, 

05 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004629-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004626-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO NASCIMENTO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO BIO-VET S.A. (REQUERIDO)

C. F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010037-85.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se acerca dos documentos 

juntados no ID. 15979152. Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004632-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002418-29.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre o retorno dos autos da turma recursal. Sorriso/MT, 05 

de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005483-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GUALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1005483-61.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se acerca dos documentos 

juntados no ID. 16173951/16173956. Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001335-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se 

que não precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque 

se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Frise-se que não há necessidade de 

oitiva de testemunha requerida pelas partes, considerando ser a 

controvérsia resolvida eminentemente por prova documental. Trata-se de 

ação em que a autora pleiteia declaração de inexistência de débitos, c/c 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos 

morais. A autora narra que é acadêmica da requerida desde o ano de 

2015, possuindo bolsa de 50% por meio do FIES e 50% de Bolsa de 

Inclusão, por cursar no período matutino. Relata que, entretanto houve a 

redução do valor da bolsa para 25%, situação que tem gerado débitos 

perante a reclamada. Relata ter havido bloqueio da sua matrícula e seu 

acesso ao Portal do Aluno. Diz que em 12/03/2018 efetuou o pagamento 

do valor da matrícula, para não perder o semestre, mas mesmo assim o 

acesso não foi liberado. Foi deferida a tutela de urgência para o efeito de 

“determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante, bem 

como proceda ao desbloqueio de acesso à reclamante ao portal 

acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo 

para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, 

caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, 

tudo até o julgamento final da ação, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos 

tratados neste feito.” A ré, ao seu turno, controverte os fatos dizendo que 
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o cálculo do valor total do financiamento tomará por base o valor da 

semestralidade com desconto. Desse modo, a autora é cobrada pelo valor 

remanescente, pois em cima do saldo remanescente líquido, ou seja, o 

valor da semestralidade já é abatido o desconto de 50% do FIES. Diante 

das provas trazidas aos autos, tanto por parte da autora quanto da ré, e 

mais atenta ainda à situação fática do caso concreto, entendo assistir 

parcial direito ao primeiro. O contrato de bolsa de Estudo Educa Mais foi 

firmado pela aluna em no primeiro semestre de 2015, tendo a autora 

usufruído tal benefício desde o início da faculdade (2015/1) até o 2017/2 

(ID 12290836), conforme demonstra os o extrato financeiro juntado pela 

parte autora. O financiamento pelo FIES, por sua vez, foi firmado em 17 de 

março de 2015, poucos dias após a matrícula na instituição de ensino. 

Conforme relatado, a aluna possuía uma situação consolidada, que 

perdurou ao longo de 6 semestres, sendo que não precisava arcar com o 

pagamento da mensalidade, pois estava a mesma abrangida integralmente 

por descontos cumulativos do FIES (50%) e Bolsa Inclusão (50%). Ora, 

somando-se os dois percentuais citados, percebe-se que a mesma possui 

100% do valor da mensalidade abrangido por bolsa, não havendo que se 

falar em pagamento de valor remanescente para a Universidade. Assim, 

entendo ser totalmente descabida a alegação da parte requerida de que 

do valor da mensalidade deve ser dado o desconto da bolsa inclusão – 

50% e que do saldo restante a aluna deve arcar com 50% ao passo que o 

FIES financia apenas 50%. Ora, se assim ocorrer a autora teria apenas 

75% do valor da mensalidade financiada. A requerida fez uma 

interpretação equivocada da legislação aplicável ao caso, interpretação 

essa que lhe favorece, pois além de receber o valor de 50% do total da 

mensalidade do FIES, ainda receberia mais 25% desse valor do bolso da 

aluna, sendo que a bolsa concedida pela universidade seria de apenas 

25%, e não de 50%, como lhe foi ofertado. Vale ressaltar, ainda, que 

conforme demonstra o aditamento do semestre 2017/2 (6º semestre), foi 

repassado pelo FIES o valor de R$5.479,11, sendo que o total de 

semestralidade correspondeu a R$10.958,22, ou seja, houve o repasse de 

50% do valor do contrato, de modo que os outros 50% são isentos em 

virtude da Bolsa Inclusão. Ainda que assim não fosse, não pode a 

Universidade um belo dia, passados mais de 3 anos de uma situação 

consolidada, mudar as regras de cobrança e vir a cobrar valores da 

autora referentes a um benefício que a mesma usufruiu de boa-fé por 

muito tempo. Ademais, não houve nem mesmo comprovação de que foi a 

aluna informada acerca da possibilidade de perder tal benefício, lhe sendo 

dado direito a defesa e ao contraditório, simplesmente chegou em suas 

mãos um boleto de cobrança, sendo impedida de participar das atividades 

acadêmicas. Outrossim, entendo que não há falar em compensação por 

danos de ordem moral no presente caso. Explico, embora a não 

concessão do desconto tenha causado algum embaraço ao autor, tal fato 

possui a natureza de descumprimento contratual (parcial) do contrato, 

que, por si só, não gera dano moral indenizável, conforme entende o 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento 

contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, 

devendo haver consequências fáticas que repercutam na esfera de 

dignidade da vítima, o que não se constatou no caso concreto. 10. 

Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (REsp 

1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. O simples 

inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não 

se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa 

reparação. "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento que, de acordo com os fatos 

narrados na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a direito da 

personalidade do autor, tampouco de que tenha havido afronta à dignidade 

do autor. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha 

havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos normais 

da vida em sociedade. Explico, não há menção a tratamento desonroso 

por parte da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva do autor, do 

mesmo modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não se 

encontra demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado algum 

dos direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, por mais que o 

fato narrado na inicial tenha causado incômodo, tal situação jamais 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha 

havido descaso, mau tratamento, humilhação, inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito etc., a descrição do fato dada pelo autor 

denota no máximo um incômodo e um correlato prejuízo por ele sofridos. 

Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem compensados no 

presente caso, razão pela qual necessária é a improcedência da demanda 

nesse ponto. Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para: a) declarar a inexistência do débito cobrado pela 

universidade em relação a nova fórmula de recálculo efetuada pela 

Universidade dos benefícios Fies e Bolsa Inclusão , não podendo haver 

qualquer cobrança de valores referente à mensalidade do curso, 

confirmando a liminar anteriormente concedida; b) devolução do valor 

pago pela autora de R$528,68, referente a 1ª parcela do acerto nº 

27936277, devendo incidir sobre o valor juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar da data 

do desembolso. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 

55. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sorriso/MT, 24 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002357-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002357-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.16224959, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002497-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTELMO MORAIS PALMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002497-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SANTELMO MORAIS 

PALMEIRA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 
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MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

c/c DANOS MORAIS proposta por SANTELMO MORAIS PALMEIRA em face 

do MUNICÍPIO DE SORRISO, aduzindo que tomou posse, no ano de 2012, 

no cargo de motorista, sendo que no mês de janeiro/2013 recebeu um 

comunicado verbal da chefia do RH que não pegaria veículos até segunda 

ordem. Sustenta que no holerite do mês de janeiro/2013 constou o 

lançamento de 25 faltas, porém aduz que jamais faltou, sendo que ficou à 

disposição, cumprindo seu horário normal pelas instituições do município. 

Aduz que no mês de dezembro/2013 encaminhou um comunicado ao 

departamento de RH, indicando que continuava a disposição da Prefeitura 

Municipal, tendo recebido, no mês de fevereiro/2014, convocação para 

assumir suas funções novamente, porém, no referido mês (fevereiro), 

teve lançadas em seu holerite 11 faltas, e no mês seguinte (março) teve 

lançadas 13 faltas em seu holerite. Relata que, passado o mês de 

maio/2014, percebeu que não havia recebido os valores devidos de férias, 

bem como não havia recebido nenhum comunicado de gozo das mesmas, 

sendo que somente no mês de janeiro/2015 veio constando em seu 

holerite as férias, as quais sequer foram gozadas, tendo trabalhado o mês 

normalmente e não tendo recebido pelo trabalho exercido. Assim, pugna 

pela condenação do requerido ao pagamento da indenização das faltas 

lançadas irregularmente nos meses de janeiro/2013 (25 dias), 

fevereiro/2014 (11 faltas) e 03/2014 (13 faltas), bem como o mês 

trabalhado (01/2015) quando em seu holerite foram pagas apenas as 

férias, acrescido de 34 horas extras de 50% e 10 horas extras de 100%, 

além de média de sobre aviso, férias vencidas, bem como danos morais. O 

requerido contestou a demanda, aduzindo como legitimo o desconto das 

faltas nos meses de janeiro/2013, fevereiro e março/2014, eis que não 

laborados pelo autor. Sustenta que a jornada extraordinária já fora paga 

pelo ente público, bem como que não há regulamento quanto ao pleito de 

sobreaviso. Quanto às férias, aduz que as mesmas foram pagas, sendo 

que possui um período para usufruir, porém, considerando que o mesmo 

se encontra usufruindo de licença, incabível a remuneração ou usufruto, 

nos termos do art. 80 do Estatuto do Servidor. Quanto ao dano moral, 

pugnou pela improcedência dos mesmos. Em audiência de instrução e 

julgamento foi inquirida uma testemunha como informante. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, embora a 

parte autora tenha informado que, no mês de janeiro/2013, recebeu um 

comunicado verbal da chefia do RH que não pegaria veículos até segunda 

ordem, ficando à disposição do município, fato é que, conforme se vê do 

ofício encaminhado pelo Secretário Municipal de Obras à Secretária 

Municipal de Administração no Num. 11716373, tal fato ocorreu somente 

em 18/02/2013, não tendo o autor trazido qualquer prova a afastar tal 

documento e comprovar suas alegações. Do mesmo modo, não há 

qualquer prova nos autos de que o mesmo tenha laborado integralmente o 

mês de janeiro/2013, a fim de afastar a irregularidade nas faltas 

descontadas em seu holerite em respectivo mês. Já no que toca às faltas 

descontadas em relação os meses de fevereiro/2014 (11 faltas) e 

03/2014 (13 faltas), considerando que o mesmo se encontrava em 

disponibilidade, eis que, conforme se vê do Comunicado de Num. 

11716373 – pag. 04, somente em 17/02/2014 o autor foi convocado para 

assumir, novamente, suas funções, as mesmas são indevidas, haja vista 

que não se pode exigir que o servidor público, em disponibilidade, sem a 

indicação de qualquer nova atribuição para exercer seus trabalhos, 

permaneça por um ano comparecendo ao local de trabalho para não 

exercer qualquer função. O artigo 40 do Estatuto do Servidor Público 

Municipal dispõe que: “art. 40. A Secretaria Municipal de Administração 

determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade, em 

vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades do poder público. § 1º 

Na hipótese prevista no § 3º do art. 41, o servidor posto em disponibilidade 

poderá ser mantido sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Administração, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou 

entidade do poder público. § 2º Tornar-se-á sem efeito o aproveitamento, 

e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no 

prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Referido 

artigo dispõe que a Administração determinará o imediato aproveitamento 

do servidor em disponibilidade, porém, isso não ocorreu no caso dos 

autos, pois o autor permaneceu desde 18/02/2013 (Num. Num. 11716373) 

até 17/02/2014 (Num. 11716373), ou seja, 01 ano, em disponibilidade, sem 

qualquer indicação de nova atribuição, sendo, portanto, ilegítimas as faltas 

descontadas no período em que esteve em disponibilidade, quais sejam, 

11 faltas em fevereiro/2014 e 13 faltas em março/2014 (pags. 06 e 07 do 

Num. 11716373). No que toca ao mês de janeiro/2015, na qual aduz que 

laborou efetivamente, porém somente recebeu o valor das férias de 

período que sequer gozou, pelo extrato do período aquisitivo por 

funcionário juntado no Num. 11716381, constata-se que o ente público 

constou como período gozado das férias correspondentes ao período 

aquisitivo 11/05/2012 a 10/05/2013, o mês de janeiro/2015, mês cujo o 

autor laborou normalmente, conforme se vê do diário de bordo de Num. 

7297904– pag. 01 a 08 e registro de ponto de Num. 7298326, protocolado 

junto à requerida em 06/02/15. Do mesmo modo, conforme se vê pelo 

holerite de Num. 7297832, referente a janeiro/2015, somente houve o 

pagamento das férias normais, média horas férias e 1/3 das férias, não 

havendo o pagamento do salário e das horas extras/adicional que fazia 

jus. Sendo assim, quanto ao respectivo mês (janeiro/2015), devido o 

pagamento dos referidos valores indicados na inicial, eis que sequer 

foram impugnados pela requerida (salário-base, horas extras e média de 

sobre aviso), pois a mesma somente indicou que a jornada extraordinária 

foi paga, porém não comprovou suas alegações. Outrossim, embora 

alegue inexistir regulamento quanto ao pleito de sobreaviso, fato é que, 

pela simples leitura das fichas financeiras, juntadas pelo próprio requerido 

no Num. 11716374, é possível divisar que referido adicional já foi pago 

pela municipalidade, em vários meses do ano de 2015, ao autor, não 

havendo, portanto, que se falar em afastamento do referido adicional, 

quando devidamente comprovado, conforme diário de bordo de Num. 

7297904– pag. 01 a 08 e registro de ponto de Num. 7298326. No que toca 

às demais férias que aduz serem devidas, considerando que o autor 

tomou posse em 11/05/2012, tendo percebido, tão somente, dois períodos 

de férias janeiro/2015 e maio/2015 (Num. 11716381), correspondentes 

aos períodos 11/05/2012 a 10/05/2013 e 11/05/2013 a 10/05/2014, ainda 

há 01 férias a ser remunerada, correspondente ao período de 11/05/2014 

a 10/05/2015 e, considerando que o afastamento do autor em licença para 

tratar de interesse particular se deu após o vencimento do período 

aquisitivo, qual seja, em 17/06/2015, devido é o pagamento da referida 

indenização, eis que não aplicável, no caso, o disposto no art. 80 do 

Estatuto do Servidor Público Municipal, ante a existência de direito 

adquirido. Quanto aos danos morais pleiteados, não comprovou a parte 

autora qualquer abalo psicológico efetivamente sofrido, sendo, portanto, 

incabível referida indenização. Nesse sentido: “REMESSA NECESSÁRIA 

(DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - NUTRICIONISTA COM JORNADA DE 

TRABALHO 40 HORAS SEMANAIS - VENCIMENTO PAGO A MENOR - 

DIFERENÇA DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É direito incontestável da servidora de 

haver a contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente 

prestado.2. A não demonstração acerca da ocorrência do abalo 

psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano 

moral. (grifei) (...)”. (TJMT. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Apelação / Remessa Necessária 75222/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, J. 10/07/2018, DJE 18/07/2018) Posto isto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, tão somente para condenar o requerido 

ao pagamento dos valores devidos a título de desconto das faltas 

indevidas, em relação os meses de fevereiro/2014 (11 faltas) e 03/2014 

(13 faltas), ao pagamento do salário referente ao mês de janeiro/2015, 

efetivamente laborado, acrescido das horas extras/adicional, bem como a 

remuneração de 01 férias, correspondente ao período de 11/05/2014 a 

10/05/2015, atualizados pelo IPCA-E, desde quando deveriam ser pagos e 

juros calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a 

partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, 

da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos 

do art. 11, da Lei n. 12.153/09. Após o trânsito em julgado e não havendo 

requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AROFRAN MARQUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001940-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

AROFRAN MARQUES CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição 

indevida em seu nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos 

serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possui a parte 

autora outras inscrições preexistentes, conforme verifico no sistema de 

consulta ao SPC que este juízo possui acesso. IDENTIFICAÇÃO CPF: 

050.924.963-98 Situação do CPF: REGULAR atualizado em 10/01/2018 às 

18:38 Nome: AROFRAN MARQUES CARVALHO Data de Nascimento: 

13/11/1989 (28 anos) Nome da mãe: FRANCISCA MARQUES SANTANA 

CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: 

POVOADO SODRELANDIA, SN, NR [Exibir mapa] Bairro: POVOADO 

Cidade: MARACACUME UF: MA CEP: 65289-000 CLIQUE NA FIGURA AO 

LADO PARA VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS 

ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais 

antiga: 07/2015 Ocorrência mais recente: 12/2017 Valor total: 959,42 Data 

de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. 

Adicionais 01/12/2017 COBRANCA SIMPLES R$ 50,15 0000001751421932 

Não SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SAO LUIS - 06/02/2017 

OUTRAS OPER R$ 123,47 0293837083 Não TELEFONICA BRASIL S/A - 

30/09/2016 COBRANCA SIMPLES R$ 57,22 0000001651440025 Não 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SAO LUIS - 04/12/2015 

COBRANCA SIMPLES R$ 113,39 0000001551587837 Não SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA SAO LUIS - 09/07/2015 COBRANCA SIMPLES R$ 

615,19 0000001551061236 Não SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

SAO LUIS - REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 1 1 

Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

2 3 / 0 5 / 2 0 1 7  0 6 / 0 2 / 2 0 1 7  0 2 9 3 8 3 7 0 8 3  C O M P R A D O R  V a l o r 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 123,47 TELEFONICA BRASIL 

S/A - SAO PAULO / SP Tal entendimento já está consolidado na súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$123,47 com relação ao contrato nº 0293837083, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005025-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE ROBERTA RODOLPHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANDADO DE 

CITAÇÃO E PENHORA (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MERITÍSSIMO JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, DR. ÉRICO DUARTE DE ALMEIDA. NÚMERO DO PROCESSO: 

1005025-56.2017.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 4.018,17 (quatro mil e 

dezoito reais e dezessete centavos) PARTE CREDORA: MONDADORI & 

MONDADORI LTDA – EPP (NOVA DINAMICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA). 

ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: LARISSA INA GRAMKOW 

MESQUITA PARTE DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO: LILIANE ROBERTA 

RODOLPHO, inscrito na CPF sob n° 906.613.461-53, endereço: Rua Santa 

Catarina, n° 1727, bairro: Taiamã I, cidade: Sorriso/MT, CEP: 78.890-000. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.018,17 (quatro mil e dezoito reais e dezessete 

centavos). FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E PENHORA DA PARTE 

DEVEDORA, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, dentro 

de 03(três), o Principal e Acessórios Legais, no valor acima indicado, 

DEVENDO O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA FICAR DE POSSE A 

2ª(SEGUNDA) VIA DO MANDADO, PARA QUE DECORRIDO O PRAZO DE 

03(TRÊS) DIAS, PROCEDER A PENHORA, de bens do executado, tantos 

quantos bastem para a satisfação integral da execução. Havendo 

penhora, Intime-a desta, bem como para comparecer à audiência de 
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conciliação a ser designada, quando poderá oferecer, querendo, 

Embargos do Devedor, por escrito ou verbalmente (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1o). Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e sendo a parte 

devedora casada, Intimar também o(s) respectivo(s) cônjuge(s). Não 

encontrando a parte devedora, proceder ao Arresto de bens pertencentes 

a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do art. 830, § único do 

NCPC. DESPACHO: Cópia anexa Sede do juizado e Informações: Rua 

Canoas nº 641 - Bairro Centro – Sorriso/MT - fone: 3545-8400. Sorriso - 

MT, 5 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010767-67.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010767-67.2014.8.11.0040 Exequente: LARISSA INA GRAMKOW 

Executado: ELISANGELA DIAS Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO 

DO CPF da executada junto ao sistema INFOJUD. Ingressando o resultado 

nos autos, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010935-69.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA MARINGA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO OAB - SP0276434A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010935-69.2014.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO TIBIRISSA 

NOVA MARINGA LTDA - ME REQUERIDO: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI 

Vistos etc. O exequente pugnou pela desconsideração da personalidade 

jurídica e, na sequência, pela adjudicação dos bens indisponibilizados via 

RENAJUD. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, 

considerando que, a priori, a execução está garantida por penhora de 

bens móveis, mostra-se inviável a desconsideração da personalidade 

jurídica. Quanto ao pedido de adjudicação de bens, nos termos do artigo 

875, do NCPC, a fase expropriatória deve ser precedida da penhora e 

avaliação dos bens, motivo pelo qual, por ora, resta prejudicado tal 

requerimento. Nesta toada, solicitem-se informações acerca da precatória 

expedida com a finalidade de penhora e avaliação dos bens 

indisponibilizados via RENAJUD. Com a juntada da precatória, devidamente 

cumprida, diga o exequente em cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006424-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006424-11.2018.8.11.0040. INTERESSADO: CESAR ROBERTO 

SCHEVINSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de tutela 

antecipada, sob a alegação de que recebeu uma carta da reclamada 

referente a uma multa, a qual seria oriunda de irregularidade na energia 

elétrica, tendo sido constatada diferença de consumo. Aduz que o valor 

cobrado é indevido, pugnando que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia, bem como de incluir seu nome no rol de 

inadimplentes. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os autos, constato 

que, provavelmente, a possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica se refere a dívidas antigas, consoante se denota dos 

documentos acostados aos autos. Logo, pelo menos nessa análise 

sumária, constato que de dívida atual não se trata, independentemente da 

existência, ou não, do débito. Nestes casos, “(...) O Superior Tribunal de 

Justiça consagra o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida 

pretérita, a título de recuperação de consumo (grifei), em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos (...)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado. Ap 32079/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, J. 04/07/2018, DJE 11/07/2018). Destarte, constato 

a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o corte no 

fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando de dívida 

pretérita, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o requerente ser privado 

injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo 

justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Outrossim, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos 

termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito 

pretérito, devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao 

respectivo consumo, bem como se abstenha de inserir o débito discutido 

na presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o julgamento 

final da ação. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de 

R$500,00. Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a 

facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela 

parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 

6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005372-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA RAITER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005372-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALQUIRIA RAITER 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Tendo em vista a 

ausência de preparo, julgo deserto o recurso inominado, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se integralmente a sentença 

proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006718-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA 01126285161 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.E. CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006718-97.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO DA 

ROCHA 01126285161 EXECUTADO: S.E. CONSTRUTORA LTDA - ME 

Vistos etc. Intime-se o exequente para apresentar demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de cinco dias, registrando, contudo, que 

não há incidência de multa do artigo 523, §1º, do NCPC, visto que NÃO se 

trata de cumprimento de sentença, mas sim de execução de título 

extrajudicial. Da mesma forma, não incide honorários advocatícios, ante o 

teor do disposto no artigo 55, da Lei 9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010269-34.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA QUEIROZ DA SILVA Vistos etc. 

Intime-se o exequente para apresentar novo demonstrativo atualizado do 

débito, no prazo de cinco dias, extirpando os honorários advocatícios, 

ante o disposto no Enunciado 97, do FONAJE (parte final), sob pena de 

arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003098-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003098-43.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: D.S.L FARMACIA LTDA - ME 

EXECUTADO: LUAN PABLO PRESTES COOKE Vistos etc. Intime-se o 

exequente para apresentar novo demonstrativo do débito, extirpando as 

multas insertas no cálculo apresentado, visto que não há hipótese de 

incidência, por ora, nos autos. Isso porque a multa do artigo 774, V, do 

NCPC, só incide se não localizados bens penhoráveis e INTIMADO o 

executado para indicar bens penhoráveis este não indica, situação 

inexistente nos autos. Da mesma forma, por se tratar de execução 

extrajudicial não incide multa do artigo 475-J. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001596-40.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME EXECUTADO: ODIMAR JOSE GEHLEN Vistos etc. Intime-se o 

exequente para apresentar novo demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de cinco dias, extirpando os honorários advocatícios, ante o 

disposto no Enunciado 97, do FONAJE (parte final), sob pena de 

arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BERNARDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010459-60.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JURACI BERNARDES DA SILVA Vistos etc. 

Intime-se o exequente para apresentar novo demonstrativo atualizado do 

débito, no prazo de cinco dias, extirpando os honorários advocatícios, 

ante o disposto no artigo 55, da Lei 9.099/95, sob pena de arquivamento. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006450-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE LOPES BAZETE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006450-43.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JEANE LOPES BAZETE Vistos 

etc. Proceda-se com o necessário para levantamento do valor depositado 

em Num. 15107338, mediante observância dos dados bancários indicados 

em Num. 15157626. Sem prejuízo, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de cinco dias, apresentando demonstrativo 

atualizado do débito, sob pena de arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006427-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENILDA FELISBERTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: CENILDA 

FELISBERTO Número do Processo: 1006427-63.2018.8.11.0040 Vistos 

etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, 

a fim de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 
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FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006428-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: EULER OLIVEIRA 

RIBEIRO Número do Processo: 1006428-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011237-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011237-64.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: WALDEMIR DA CONCEICAO 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD SA Vistos etc. Em que pese a 

manifestação do executado, fato é que não se observou que a Turma 

Recursal, no Num. 10479215, revogou o Acórdão proferido no Num. 

10479210, mantendo a decisão monocrática de Num. 10479198, que 

negou seguimento ao recurso inominado. Com isso, resta mantida a 

sentença proferida pelo juízo a quo, julgada procedente, com a 

condenação em danos morais ante o protesto indevido. Sendo assim, 

transitada em julgado, cumpra-se a sentença de extinção proferida no 

Num. 16130878. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003156-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDO HERLEN ARAGÃO FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003156-80.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: VALDO HERLEN ARAGÃO FRANCA Vistos etc. 

Ante o teor da certidão de Num. 14156905, nos termos do Enunciado 05 

do FONAJE, dou o executado por citado. Assim, intime-se o exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: IVELI SALETE 

TEDESCO Executado: ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME Número 

do Processo: 1001034-60.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010829-39.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO LANZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos quanto ao valor 

da condenação relativa aos danos morais, nos termos já determinados no 

Num. 15779513 à conta bancária indicada pelo exequente. No mais, sobre 

a manifestação retro, intime-se o exequente para manifestação. Não 

havendo requerimentos, arquive-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002793-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANCI APARECIDA EDUARDO OAB - SP125799 (ADVOGADO(A))

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002793-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALTEMIR DA SILVA JESUS 

REQUERIDO: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP Vistos etc. 

Trata-se de reclamação, sob a alegação de que as partes entabularam 

contrato de serviços jurídicos, tendo como objeto a revisão de contrato de 

financiamento de veículo, cujos termos não foram cumpridos pelo 

reclamado, pugnando pela resolução do contrato, restituição dos valores 

pagos e danos morais. O reclamado apresentou contestação, sustentando 

que o serviço fora prestado na sua integralidade. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do contrato entre 

as partes era a avaliação de cláusulas contratuais de um contrato de 

financiamento, o qual competia à reclamada realizar mediações 

extrajudiciais, a fim de expurgar juros e taxas (Contrato juntado no Num. 

1305205). Em que pese a parte reclamada tenha informado, em 

contestação, que realizou a avaliação das clausulas contratuais havidas 

entre o autor e a financeira, bem como que não houve resultados na 

conciliação entre o banco financeiro em expurgar os juros e taxas 

indevidas, fato é que somente há nos autos a juntada do parecer técnico 

no Num. 16113366, não havendo qualquer comprovação nos autos de que 

realizou mediações extrajudiciais junto à financeira, a fim de expurgar os 

juros e taxas, em tese, indevidas. Assim, comprovado o cumprimento 

parcial do contrato, é de rigor, tão somente, a restituição dos valores, o 

qual entendo, no caso, no montante de 1/3 do valor efetivamente pago 

pelo autor, eis que a maior parte do serviço foi realizado (cálculos e 

revisões), ficando a parte mais sintética (protocolização de revisão 

administrativa) pendente de cumprimento. No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão. É 

consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita 

apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, tão somente para o efeito de determinar que o reclamado restitua a 

reclamante o valor de R$979,54, correspondente a 1/3 do valor 

efetivamente pago pelo autor, devidamente corrigidos desde o 

desembolso, face o cumprimento parcial do contrato entabulado entre as 

partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005928-16.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIA LAZAROTO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005928-16.2017.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: OTILIA LAZAROTO DE AGUIAR Vistos etc. DEFIRO o pedido 

de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa. Considerando que restou infrutífera a pesquisa de bens 

penhoráveis, consoante extratos INFOJUD e RENAJUD em anexo, bem 

como a tentativa anterior de bloqueio de valores via BACENJUD, aliada a 

inexistência de qualquer notícia de bens penhoráveis, de rigor a extinção 

deste feito. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002366-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE GOIS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002366-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GEORGE GOIS FREITAS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Narra a parte autora que foi surpreendida 

com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que desconhece o valor 

cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em 

questão e nem recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos 

serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, como relata em contestação ter ocorrido, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede 

o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que 

ocorreu tal inscrição, possui a parte autora outra inscrição preexistente, 

efetuada por Fidc Npl I, conforme verifico no comprovante do SPC juntado 

à inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$311,00 com relação ao contrato nº 

0000005045701629, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002350-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002350-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA DA SILVA FERREIRA 

DOS SANTOS ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em 

seu nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu 
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nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, tendo a parte 

autora efetuado uma migração da linha telefônica nº (66)9630-1727, 

juntado fatura de utilização da linha para comprovar. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar que as faturas juntadas demonstram a utilização da linha 

telefônica em questão, mas não há como afirmar que foi a parte autora 

que utilizou os serviços. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$194,97 com 

relação ao contrato nº 0253863731, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANDYALA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002079-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NANDYALA NEVES DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, em suma, que é acadêmica da requerida beneficiária de bolsa 

de 100% do FIES. Aduz que constatou que seu nome estava inscrito no 

SPC por débito com a requerida referente ao ano de 2017. Diz não 

entender o porquê de tal débito, visto estar em dia com todas suas 

obrigações em relação ao FIES. Relata que em virtude de tal negativação 

não foi contratada em um emprego por estar com o nome negativado. Foi 

deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da 

inscrição impugnada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$500,00 

por dia, bem como determinada a inversão do ônus da prova. A requerida 

apresenta contestação afirmando apenas inexistir dano moral indenizável. 

Com efeito, resta incontroverso que a reclamante frequenta o curso de 

Direito disponibilizado pela instituição reclamada. Incontroverso também 

que houve a inscrição em cadastro de inadimplentes em desfavor da 

reclamante, por iniciativa da reclamada, conforme consta no comprovante 

juntado à inicial. Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de restrição ao 

crédito, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. 

A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança/inscrição. 

Em primeiro lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$584,40, 

visto que conforme comprovou o aluno, possuía o mesmo financiamento 

total da mensalidade, sendo 100% pelo FIES. Vale ressaltar que a 

reclamada nem mesmo contestou acerca da legalidade da cobrança, 

conforme relatado acima, apresentando resposta apenas quando ao dano 

moral. Assim, não há nos autos prova da legalidade do valor cobrado, pois 

ausente prova concreta da legalidade do débito. Sendo assim, declaro 

ilegal a cobrança do valor de R$584,40, nos termos da fundamentação. 

Desta feita, evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a 

inscrição por débito inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO 

CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA 

DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 
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nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Nesses termos, reputo adequado o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a parte reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de 

dados e sistemas administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$584,40, decorrente do contrato n. 

AG00000003984494, e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição 

indevida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001510-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DAMACENO MATARAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001510-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA DAMACENO 

MATARAM REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e pedido de 

tutela de urgência em que sustenta a parte autora que no mês de fevereiro 

de 2018 foi contatada pela requerida lhe ofertando uma bolsa de 80% para 

cursar psicologia. Diz que passados alguns dias foi informada da 

aceitação do seu cadastro e que deveria aguardar contato para efetuar a 

matrícula, sendo que nesse período desistiu e optou por cursar Pedagogia 

em outra instituição de ensino. Relata que não foi contatada para efetuar 

matrícula, mas que dias depois foi surpreendida com uma mensagem da 

demandanda cobrando débitos de mensalidade. Procurando a 

Universidade fora informada da impossibilidade de cancelar os débitos e 

orientada a assinar termo de desistência. A requerida contesta afirmando 

que a aluna assinou contrato de prestação de serviços e que tem o dever 

de pagar as mensalidades. Diz que a aluna assinou termo aditivo que 

suspende o pagamento dos três primeiros meses de mensalidades e 

coloca o vencimento para o final do curso. A Universidade, devidamente 

citada, não compareceu à audiência de conciliação de modo que resta 

configurada sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº9.099/95. 

Importante frisar que trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da 

relação são o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), 

de modo que inverteu-se o ônus da prova. Analisando os documentos 

acostados aos autos verifico que não há comprovante de matrícula da 

aluna na Universidade. A requerida juntou apenas um termo aditivo, 

entretanto não há como estabelecer uma relação contratual com base 

apenas nesse aditivo. Como o próprio nome diz o termo aditivo é um 

acréscimo, mudança ou supressão de algo que supostamente já existia, 

entretanto como se firma um termo aditivo se não há provas da existência 

do contrato principal? Vale ressaltar, aliás, que no “Aditivo ao Contrato de 

prestação de serviços educacionais” juntado aos autos, o espaço 

destinado ao número da matrícula do ora autora está em branco, o que faz 

crer que de fato não existiu matrícula, caso contrário o mesmo estaria 

preenchido. Assim, entendo que não houve sequer vínculo da autora com 

a instituição, de modo que declaro indevida toda e qualquer cobrança 

efetuada pela requerida da autora em relação ao suposto curso de 

Psicologia Matutino. No que se refere aos danos morais tenho entendido 

que a simples cobrança indevida não dá ensejo à sua ocorrência, na atual 

esteira da jurisprudência. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) declarar a 

inexistência de qualquer débito da requerente em relação à requerida, em 

especial com relação ao curso de graduação em Psicologia - Matutino, 

determinando que cessem as cobranças indevidas, sob pena de multa de 

R$200,00 por cobrança indevida comprovadamente perpetrada e 

comprovada; b) Confirmar a liminar anteriormente deferida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-77.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

KARISSA ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001880-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KARISSA ALMEIDA OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida do seu nome efetuada pela 

requerida. Diz ser aluna do curso de Enfermagem, possuindo bolsa de 

100%, mas que por razões alheias à sua vontade adquiriu dívidas junta à 

instituição, tendo procurado a mesma para firmar um acordo de 

pagamento, sendo que compensado o débito, com um crédito que mesma 

possuía com a IES o valor pago foi de R$42,12. Relata que no entanto em 

fevereiro de 2018 passou a receber ligações cobrando R$500,00 que 

segundo a Universidade eram devidos, bem como no final do mês de 

março, ao tentar fazer uma atualização da sua conta no Banco Sicredi foi 

impedida por haver uma restrição em seu nome, inserida pela requerida. 

Inicialmente indeferida a medida liminar pleiteada (ID. 12740874), houve 

pedido de reconsideração pela parte autora (ID13310064), tendo a mesma 

sido deferida “para efeito de determinar que a parte reclamada providencie 

a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito.” (ID 13455808). A 

requerida contesta afirmando que no momento não há débitos em aberto 

com a instituição, mas que a aluna ingressou com a ação e apresenta 

extrato do Serasa anterior à data do acordo celebrado. Pugna pela 

improcedência do pedido. Quanto à inscrição indevida, a requerente afirma 

que contratou os serviços fornecidos pela IES, sendo estudante da 

universidade, mas que nada deve à mesma, pois fez acerto tendo quitado 

os valores devidos que totalizavam R$368,60, cuja compensação com 

alguns créditos que a aluna possuía com a IES ficou no valor de R$42,12, 

pago em 29/05/2017 (ID 12706475). O valor inscrito foi de R$365,04 com 

relação ao contrato AG00000002984134, cujo vencimento se deu em 

12/01/2015 e inclusão no SPC em 19/06/2017. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança, em primeiro lugar pois 

a aluna demonstra que quitou o débito que possuía com a Universidade, 

conforme faz prova o comprovante de pagamento já citado acima. 

Ademais, a Universidade alega que a mesma ingressou com a ação antes 

de realizar o acordo, entretanto, se equivoca a Universidade, pois como já 

salientado o acordo se deu em 25 de maio de 2017, o pagamento do débito 

em 29 de maio de 2017, enquanto a aluna ingressou com a ação somente 

em 13 de abril de 2018, quase um ano após, portanto. Ademais, verifico 

que o débito foi inscrito no SPC em 19 de junho de 2017, ou seja, após a 

quitação do boleto do acordo. Ainda, não há qualquer outro documento 

que comprove que a autora devia o valor que gerou a inscrição. Assim, 

não há nos autos prova da legalidade inscrição e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da legalidade da cobrança do débito, 

pois já quitado. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Para se fixar o valor indenizatório ajustável à 

hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da 

devolução das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo 

legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo 

diploma legal. No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em 

razão da impossibilidade material desta reposição, transforma-se a 

obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista 

que a finalidade da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte 

lesada. Em relação à quantificação da indenização, é necessário analisar 

alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente quando da inscrição ora 

impugnada, o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a ilegalidade da inscrição do débito no valor de R$365,04 com 

relação ao contrato AG00000002984134, com a consequente 

inexigibilidade do débito, determinando a baixa do nome da autora dos 

cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); c) confirmar a liminar anteriormente 

deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000078-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CLARO S.A. RELATÓRIO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de repetição de indébito 

em que relata a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços 

de telefonia móvel e internet com a requerida. Diz que os serviços não 

foram disponibilizados de maneira adequada de modo que após várias 

tentativas de resolver a questão optou por realizar a portabilidade para 

outra operada em dezembro de 2016. Diz que lhe é cobrada multas por 

quebra dos contratos, sendo as mesmas indevidas e ilegais, por nunca ter 

sido o serviço disponibilizado com qualidade de sinal. A requerida contesta 

alegando a regularidade da cobrança. Diz que o termo de adesão traz o 

prazo mínimo de permanência de 24 meses da data da assinatura do 

contrato. Diz que há um ótimo sinal de cobertura, que houve regularidade 

na prestação de serviços e ausência de falha, de modo que não 

procedem as reclamações. Afirma que houve efetiva prestação de 

serviço e junta faturas que mostram a utilização. Pugna pela 

improcedência do pedido. O requerente informa que solicitou migração de 

operadora em dezembro de 2016, mencionando que os serviços não 

foram disponibilizados de maneira adequada, sem mencionar datas a partir 

de quando os supostos problemas começaram a surgir. Não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 
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serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Para se verificar a falha na 

prestação dos serviços, basta verificar nas faturas o uso das linhas 

telefônicas no período em que alega o autor que não conseguia efetuar 

ligações. Fazendo tal verificação, por meio das faturas e demonstrativos 

de consumo juntados pela requerida, vejo que houve realização de 

chamadas e utilização de internet nos meses de agosto de 2016 a 

dezembro de 2016, utilização que considero inclusive expressiva, 

conforme tabela: Mês de vencimento Consumo Compartilhado Serviço 

tarifa Zero 21 Interurbanas e rec. em viagem Dados 15/08 R$314,44 21,40 

min 26min 2s 13.340,617 Mb 15/09 R$337,29 38,80 min 48min 12.243,221 

Mb 15/10 R$277,14 43,70 min 43min42s 8.914,571 Mb 15/11 R$285,93 

42,70 min 42min42s 12.818,699 Mb 15/12 R$304,06 37,60 min 47min30s 

12.134,458 Mb 15/01 R$279,57 17 min 19min48s 13.956,672 Mb Assim, 

não se desincumbiu o autor de provar a falha de outro modo. Vale 

ressaltar que a análise das faturas é um dos meios que possui a parte 

requerida de provar a falha, demonstrando que houve utilização dos 

serviços no período reclamado, ou seja, nos meses anteriores ao 

cancelamento. Entretanto, tal meio é limitado, pois não há como saber 

quantas ligações quis o autor efetuar e quantas realmente ele conseguiu. 

Desse modo, para provar suas alegações, deveria a parte autora ter 

trazido aos autos provas contundentes do defeito relato, o que não fez. 

Ainda que se trate de relação consumerista, o consumidor não está 

desincumbido de demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos 

constitutivos do seu direito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO 

C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INOCORRÊNCIA. FATURAS DETALHADAS QUE DEMONSTRAM A 

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO AUTOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. As provas dos 

autos, notadamente as faturas detalhadas de cobrança, demonstram a 

disponibilidade do serviço ao autor. A reclamação do autor era a de que o 

fornecimento do serviço era precário, sem sinal, com cobranças indevidas 

e a conexão com a internet lenta, contudo, das faturas colacionadas pela 

ré é possível verificar que o serviço era utilizado todos os dias pelo autor 

e que não houve cobrança abusiva. Ademais, os protocolos do autor 

foram produzidos em dezembro/2016 e janeiro/2017, ou seja, após 

aproximadamente 5 meses de contrato entabulado entre as partes. 

Destarte, deve ser mantida a sentença de improcedência. Honorários 

sucumbenciais do patrono da ré majorados para 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC. APELO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079134995, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

17/10/2018) Indesviável, assim, a conclusão no sentido de que não restou 

comprovada a falha na prestação dos serviços, de modo que não há 

como isentar o autor da multa por quebra de contrato. Nada há de irregular 

na cláusula de fidelidade, desde que prevista contratualmente e o 

documento que instrui o feito isso comprova, como também não vislumbro 

ilegalidade na fixação da multa para o caso de quebra contratual, porque 

serve a penalidade exatamente para manter equilíbrio naquilo que foi 

contratado. Assim, havendo desistência do negócio e pedido de 

portabilidade pela demandante, por liberalidade desta, é justa e legal a 

incidência da multa. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. 

MULTA. FIDELIDADE. CABIMENTO. 1. Não restou comprovada nos autos a 

alegada deficiência de informação, uma vez que o termo de adesão 

assinado pela autora previa expressamente a incidência de multa em caso 

de cancelamento durante o período de permanência. 2. É legítima a 

inclusão de cláusula de fidelidade em contratos dessa natureza. Trata-se 

de instrumento que visa, justamente, ao equilíbrio contratual entre as parte, 

que se comprometem à manutenção da relação por determinado período, 

em razão de algum benefício concedido ao usuário aderente. SENTENÇA 

MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052116738, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Julgado em 07/02/2013) Acrescento que não há qualquer 

abusividade ou ilegalidade na estipulação do prazo de 24 meses a título de 

permanência, pois, tratando-se de plano empresarial, incide o disposto no 

art. 59 da Resolução nº 632/2014: “Art. 59. O prazo de permanência para 

Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a 

ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.” Em 

que pese seja assegurado ao consumidor corporativo a possibilidade de 

contratar pelo prazo de 12 meses, conforme previsto no §1º do art. 571, 

não há nos autos qualquer demonstração que a parte autora tenha 

tentado contratar com o prazo de fidelidade de 12 meses e que tenha sido 

coagida ou obrigada a assinar o contrato com o prazo de 24 meses. Ainda 

que seja um contrato de adesão, é permissiva a conclusão de que a 

autora assinou o contrato com prazo de fidelidade de 24 meses por livre e 

espontânea vontade, uma vez que as vantagens do plano ofertado 

atendiam os seus interesses. Portanto, somente poderia ser autorizado o 

cancelamento antes do término do prazo sem multa, diante da falha na 

prestação de serviços da ré, mas isso, conforme já explicitado, sequer foi 

minimamente demonstrado nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO EMPRESARIAL. TELEFONIA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DA MULTA 

PELO ROMPIMENTO CONTRATUAL DENTRO DO PRAZO DE FIDELIDADE. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. A pessoa jurídica como contratante de 

plano de telefonia empresarial não merece especial proteção, tal como o 

consumidor pessoa física. Não há, a toda evidência, desequilíbrio a 

motivar inversão do ônus da prova, exceto em situações excepcionais. 

Legalidade da contratação. As condições são claras e estão expressas 

no Termo de Contratação, que está firmado pelo sócio da empresa. A 

rescisão contratual imotivada em prazo muito inferior ao estipulado pode 

dar azo à multa rescisória. Danos morais inocorrentes. RECURSOS 

PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71005046719, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 10/09/2014) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO 

PERMANÊNCIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. Não incidência do CDC: a 

qualificação da pessoa jurídica como consumidora constitui hipótese 

excepcional, tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que a mais correta exegese da 

expressão "destinatário final", constante do art. 2º do Código de Defesa 

do Consumidor, obtém-se, via de regra, por aplicação da Teoria Finalista. 

Não demonstração, no caso em apreço, de qualquer vulnerabilidade a 

ensejar a incidência do CDC. 2. Falha na prestação do serviço: não 

obstante seja possível o afastamento da multa por descumprimento do 

prazo de fidelidade previsto no contrato de permanência, em caso de 

inadimplemento por parte da concessionária de telefonia, as genéricas 

alegações da autora, no que diz respeito à ocorrência de inúmeros 

defeitos na qualidade dos serviços, não são suficientes ao acolhimento da 

pretensão. 3. Contrato de permanência: ao contrário do que alega a 

autora/apelante, há previsão no contrato de permanência de que, em caso 

de rompimento do vínculo antes do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a 

demandante arcaria com a multa. Ademais, não é aplicável o prazo de 12 

(doze) meses previsto no art. 57, § 1º, da Resolução nº 632/2014 da 

Anatel, já que tal dispositivo somente se aplica às pessoas físicas. Em se 

tratando de pessoa jurídica, que realizou a contratação de nove linhas 

telefônicas, incide o disposto no art. 59 do referido regulamento, que não 

estabelece prazo máximo de permanência, possibilitando que as partes 

negociem livremente. 4. Inovação recursal: não se conhece de alegação 

formulada, tão somente, nas razões de apelação. Caso em que, além de 

não ter alegado na inicial o não recebimento de benefícios em 

contrapartida ao contrato de permanência, a requerente não se 

manifestou na réplica a esse respeito, malgrado a ré tenha afirmado de 

forma expressa na contestação que a autora recebeu benefícios em 

decorrência do prazo de fidelidade previsto contratualmente. Preliminar 

contrarrecursal acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte em 

que conhecida, desprovida. (Apelação Cível Nº 70075344564, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 19/10/2017) Quanto ao valor da multa por 

quebra de contrato, verifico que não houve insurgência quanto ao cálculo 

realizado que chegou ao valor da multa, não tendo havido pedido 

subsidiário de diminuição da mesma, apenas de declaração de sua 

ilegalidade, de modo que não se pode adentrar nesse ponto sob pena de 

vício na sentença. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado. Sorriso/MT, 01 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 
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Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002528-91.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FELLIPE MAKARI MANFRIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, FELLIPE MAKARI 

MANFRIM, que adquiriu passagens aéreas para viagem atinente ao trecho 

de Sorriso/MT à Presidente Dutra/SP, com conexão em Campinas/SP, 

contudo, ao realizar a conexão em Campinas/SP foi informado que não 

teria mais o voo para Presidente Dutra, tendo que aguardar o voo no 

próximo dia. Requer: a) a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A reclamada, AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A alega que houve atraso no voo inicial em virtude de 

manutenção da aeronave, com isso, não conseguiu embarcar o 

reclamante no voo com destino a Presidente Dutra/SP. Afirma que cumpriu 

todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as 

informações necessárias bem como acomodação em outro voo, Voucher 

alimentação e hospedagem em hotel. Pugna pela improcedência da 

demanda. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Apesar de ter demonstrado 

que ofereceu suporte ao reclamante, a reclamada não comprovou o 

motivo que provocou o atraso do voo, havendo a simples alegação. Tal 

situação, realocação em outro voo, ensejou os danos sofridos pelo 

reclamante. É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, 

dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais situações fogem à 

normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os 

transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, decorreram da 

falha da empresa na prestação de atendimento adequado ao passageiro, 

gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a indenização por 

dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez que não há 

parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento 

às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar tal valor. O 

dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 

“desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” 

Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em consideração 

além destes fatores, outros, tais como: as condições econômicas do 

ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010441-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERNANDO PRINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY BORMANN OAB - MT0012310S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010441-10.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: AGNALDO FERNANDO PRINA 

EXECUTADO: ELAINE LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com o 

levantamento dos valores penhorados ao exequente a, após, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN AMBROSIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001610-53.2018.8.11.0040 REQUERENTE: GEAN AMBROSIO TEIXEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 
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obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) 

juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEVI LOCACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000275-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MATEVI LOCACAO EIRELI 

REQUERIDO: CLARO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) 

Esclareço, apesar de já estar expresso na sentença embargada, que 

deve ser readequado o valor do pacote de internet, não o valor da fatura, 

sendo que há uma grande diferença entre esses termos. Assim, o pacote 

de internet deve corresponder àquele valor contratado, sem a cobrança 

de excedentes, nos termos da fundamentação, de modo que não sofrem 

alteração os demais serviços, tais como "parcelamento de aparelho". Ante 

o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) 

juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001909-30.2018.8.11.0040 REQUERENTE: BERNADINO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 
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ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) 

juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006334-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006334-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA PERES 

DA CRUZ REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, O 

cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ainda, a 

quebra do sigilo bancário e telefônico é medida extrema, utilizada para fins 

de instrução penal e processual penal, não sendo possível utilizá-la em 

casos como o dos autos para provar uma contratação. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004349-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMILE TRANSPORTADORA EIRELE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANDRE SOUSA E 

SILVA Reclamado: SMILE TRANSPORTADORA EIRELE - ME Processo nº. 

1004349-33.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006320-53.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAICON DA ROCHA 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ainda, a 

quebra do sigilo bancário e telefônico é medida extrema, utilizada para fins 

de instrução penal e processual penal, não sendo possível utilizá-la em 

casos como o dos autos para provar uma contratação. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001789-84.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO CONCEICAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 
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Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 5 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) 

juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004770-23.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHABELA 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE EXECUTADO: PAULO 

CESAR RODRIGUES Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO POZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002870-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE GUSTAVO POZZO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte a fatura com 

vencimento em 28/12/2017, pugnando pela declaração da inexistência de 

tal débito. A requerida, por sua vez, defende a regularidade do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, verifica-se que in casu houve a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é 

justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente 

dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento 

das cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, restou demonstrado que houve a retirada 

do medidor e encaminhamento à perícia pelo IPEM-MT, o qual restou 

APROVADO, não tendo sido constatada qualquer irregularidade no mesmo 

(Num. 13461981, p. 19), revestindo-se a referida perícia de validade, eis 

que realizada por laboratório autorizado pelo INMETRO. Vejamos o 

entendimento do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE 

VALORES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE DO 

MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO VERIFICAÇÃO – LAUDO PERICIAL 

REALIZADO POR LABORATÓRIO AUTORIZADO PELO INMETRO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que se trate de relação de 

consumo, o que possibilita a inversão do ônus da prova, a parte ré se 

desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, CPC.A 

perícia realizada no medidor de energia elétrica foi realizada por 

laboratório autorizado pelo Inmetro, revestindo-se de validade. Não 

verificada qualquer irregularidade no medidor de energia capaz de 

interferir no seu regular funcionamento, a manutenção do débito de 

consumo é a medida que se impõe”. (TJMT. Terceira Câmara de Direito 

Privado, Ap 69210/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 20/09/2017, DJE 

26/09/2017) Outrossim, conforme se vê do relatório de consumo juntado 

no Num. 16202840, há uma grande variação de consumo de KWh pela 

parte autora, desde 79 (06/2017) até 42.235 (09/2018). Desse modo, não 

verificada qualquer irregularidade no medidor capaz de interferir no seu 

regular funcionamento, a manutenção do débito de consumo é a medida 

que se impõe. Do mesmo modo, não demonstrado que a conduta da 

requerida em suspender o fornecimento da energia na residência do autor 

restou acometida de abuso, não há que se falar em indenização por danos 

moral. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191025 Nr: 4726-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA NETO, THIAGO 

HENRIQUE ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, CEZAR VIANA LUCENA - OAB:19417/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIUVANI LEAL, para 

devolução dos autos nº 4726-84.2018.811.0040, Protocolo 191025, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140616 Nr: 10902-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BARBA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 .Logo, a pena privativa de liberdade resta fixada em 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, e 09 (nove) meses de detenção, bem como, ao 

pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.De acordo com o artigo 33, §2º, 

“b”, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena do condenado será o 

FECHADO, em razão da expressiva quantidade de entorpecente 

apreendido, cerca de 90g de pasta base de cocaína, assim como pela sua 

qualidade, que possui alto valor comercial, o que se faz com lastro no 

enunciado n.47 , da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do 

e.TJ/MT.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, em face da ausência do preenchimento do requisito objetivo 

previsto no inciso I, do art.44, do CP.Concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade, máxime porque respondeu ao processo solto. Condeno o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Intime-se 

pessoalmente o condenado, e seu patrono via Dje. Dê ciência pessoal ao 

MPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP.DETERMINO a incineração 

da substância entorpecente apreendida (artigos 32, §1º e 72 da lei 

11.343/06). Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e autoridade policial 

para o cumprimento da incineração com urgência.Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e 

remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais (art. 

105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome do condenado no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. Qualquer objeto lícito apreendido 

deverá ser devolvido ao proprietário, com a exceção do dinheiro 

apreendido. Os ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, 

nos moldes da seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.Determino, ainda, 

que, após o trânsito em julgado da presente condenação, suspendam-se 

os direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95851 Nr: 7765-02.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 14/02/2019, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 112/115: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158997 Nr: 8574-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Na forma requerida pelas partes, segue sentença oral de ABSOLVIÇÃO 

do(a) acusado(a), com isenção legal de custas e despesas processuais 

conforme CPP e CNGC/MT, conforme midia em anexo. PRIC.

3- Considerando a ausência de interesse da vítima, declaro extinta 

eventual medida protetiva de urgência, traslade-se cópia da presente 

decisão àqueles autos, e, após as providências de praxe, arquive-se.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95851 Nr: 7765-02.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé que deixo de expedir mandado de intimação ao 

denunciado, por ausência do seu atual endereço nos autos (fls. 108).

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163927 Nr: 11495-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL CARLOS RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 

MACHADO - OAB:23206/O

 Processo: 11495-79.2016.811.0040 Código 163927

VISTOS/KP.

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia e 

manifestação do MPE quanto à mesma, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/11/2018 às 16:30 horas.

No que atine à intimação das testemunhas arroladas, por oportuno, calha 

vincar que a interlocução entre Processo Penal e Processo Civil tem 

reflexos diretos na prática forense. O advento do novo CPC coloca os 

juristas diante tanto da criação como da extinção de certas regras, o que 

demanda cuidadoso estudo de possíveis conflitos e convergências.

Destarte, não olvidamos das várias críticas quanto à existência (efetiva) 

de uma suposta Teoria Geral do Processo, mas é inegável que 

majoritariamente não há como afastar a conclusão de que a promulgação 

e vigência do Novo CPC trarão mudanças sensíveis na aplicação do direito 

processual penal.

Corroborando a nossa assertiva, a I Jornada de Direito Processual Civil, 

promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal (CJF), e apoio do STJ, ENFAM e AJUFE, aprovou o enunciado de 

nº 03: “As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao 

Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei”.

Registre-se que os processos criminais chegaram a ser previstos na 

redação do art.15, do CPC, durante a tramitação, mas, inacreditavelmente, 

a referência foi suprimida, sendo corrigida agora pelo enunciado 

aprovado.

Todavia, isso não significa que tanto a doutrina como a jurisprudência não 

admitissem, antes da aprovação do enunciado ou mesmo do próprio novo 

CPC, a influência deste sobre o Código de Processo Penal, eis que, como 
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instrumento de aplicação do direito material, admite interpretação extensiva 

e aplicação analógica de regras do Processo Civil (art. 3º do CPP). Daí 

advém a necessidade de profundo diálogo entre essas áreas 

aparentemente antagônicas, mas que, em realidade, possuem diversos 

pontos de intersecção.

Nessa esteira de raciocínio, os Códigos de Processo Civil e Penal não são 

vistos como compartimentos estanques; como ilhas legislativas capazes 

de, sem recurso a influência de outros diplomas, darem respostas a todos 

os problemas do processo.

Regras constantes do Código de Processo Civil, até com considerável 

incidência, são chamadas a responder problemas do processo penal. E 

regras constantes do Código de Processo Penal, embora com menos 

incidência, são chamadas a responder problemas do processo civil.

Cabe esclarecer, acolhendo-se as lições de Hermes Zaneti Junior, que:

[…] a aplicação do CPC aos demais processos depende, contudo, de um 

duplo filtro de adaptação: (a) as normas do CPC não podem estar em 

conflito com os princípios e a lógica próprias do direito processual que 

será completado; (b) há necessidade de conformação constitucional no 

resultado obtido com a aplicação do CPC… Não havendo conflito entre as 

normas do ramo processual específico e não ocorrendo desconformidade 

com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal é possível 

a aplicação. (Aplicação supletiva, subsidiária e residual do CPC ao CPP. 

Precedentes normativos formalmente vinculantes no processo penal e sua 

dupla função. Pro futuro in malam partem (matéria penal) e tempus regit 

actum (matéria processual penal). In: DIDIER JR., Fred (Coord.); CABRAL, 

Antonio do Passo; PACELLI, Eugênio; CRUZ, Rogério Schietti (Org.). 

Coleção repercussões do Novo CPC: processo penal. Salvador: 

Juspodivm, 2016).

Nessa toada de ideias, da leitura do novo CPC, verifica-se que o 

Legislador preocupou-se em dar novos rumos ao processualismo civil, 

indo ao encontro de forma direta e positiva, à Constituição Federal, com a 

introdução de amplos direitos e garantias fundamentais as partes e ao 

processo, como, por exemplo, o artigo 4º, que consagra o Princípio 

Constitucional da Razoável Duração do Processo e o art.6º, que 

estabelece o Princípio da Cooperação, de modo a preencher e concretizar 

o conteúdo da reconhecida cláusula aberta do Devido Processo Legal, 

prevista no art.5º, LIV, da CF.

Destarte, pelo Princípio da Cooperação depreende-se que o processo é 

produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e 

pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos 

os atores processuais, e não só do magistrado, de modo que os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão justa e efetiva.

A ideia é o compartilhamento das responsabilidades processuais não só 

das partes, mas também do Juiz, visto que todos participam da mesma 

relação jurídica e precisam auxiliar-se mutuamente até o advento do 

provimento judicial definitivo, que deve ser objeto da contribuição 

perspícua de todos os atores do processo. Nesse diálogo triangular, 

princípios constitucionais e processuais como boa-fé, contraditório, ampla 

defesa, cooperação, razoabilidade e devido processo legal devem ser 

observados.

O princípio da cooperação cria deveres de conduta tanto para as partes 

como para o órgão jurisdicional, que assume uma dupla posição: 

mostra-se paritário na condução do processo, no diálogo processual e 

assimétrico no momento da decisão ; não conduz o processo ignorando 

ou minimizando o papel das partes na divisão do trabalho, mas sim em uma 

posição paritária, com diálogo e equilíbrio.

A verdade processual não deve ser a afirmada pela acusação, muito 

menos a contraposta na defesa do acusado. Ela deve emergir do 

convencimento do Juiz, a partir da intensa atividade processual 

desenvolvida em cooperação, dentro do papel dos sujeitos processuais 

na divisão das tarefas atribuídas a cada um deles.

 Por essa razão, a cooperação processual, antes mesmo de ser pensada 

legislativamente, já era princípio aplicado no campo do direito processual 

penal, segundo as lições de José Eulálio Figueiredo de Almeida .

 Nesse norte de argumentos, tomemos como exemplo a hipótese frequente 

da parte que requer, como diligência, a oitiva de pessoa referida no 

depoimento das testemunhas (da acusação ou da defesa) inquiridas 

durante a instrução processual. É dever da parte que fizer tal 

requerimento fornecer o endereço e os elementos necessários para a 

identificação da mesma, acaso seja conhecida apenas alguma alcunha ou 

apelido de família e o processo não dispor de outras informações 

complementares.

Nesta perspectiva, fica evidente que todas as personagens do processo 

(partes e Juiz) tem o dever de colaborar para o descobrimento da 

verdade, posto que nisso repousa o fundamento do interesse processual.

 No campo probatório, repita-se, o papel do Juiz deve ser de diálogo com 

as partes e os advogados. Neste imenso território de lugares e de 

atribuições, todos devem desenvolver intensa atividade processual, com o 

intuito de dissipar as ambiguidades e fugir do comodismo que os impede 

de estabelecer o elo de ligação com o passado para reconstituição do fato 

criminoso.

Essa regra de confiança mútua tem como baliza o princípio da boa-fé, o 

qual impõe deveres de cooperação entre os sujeitos processuais para 

obtenção dos fins colimados pelo processo, sendo certo que a 

compreensão e a aplicação do Direito Processual Penal não podem 

prescindir do pensamento jurídico contemporâneo conhecido 

ordinariamente como neoconstitucionalismo, haja vista que a 

Constitucionalização do Direito Processual deve irradiar em direção a 

todos os ramos do Direito Processual, não sendo atributo exclusivo das 

leis mais novas, como o CPC.

 E no que toca especificamente à intimação de testemunhas, fazendo um 

paralelo entre o CPC e o CPP, desde a Lei n. 11.719/2008, a regra no 

Código de Processo Penal passou a ser a apresentação das testemunhas 

pela defesa, independente de intimação judicial. É o que se extrai da parte 

final do art. 396-A do CPP (o acusado deve requerer a intimação da 

testemunha, quando necessário) e do art. 399 , que não faz referência à 

intimação de testemunhas.

 Nesse norte de razões, o CPP já se aproximava do disposto no então 

vigente § 1º do art. 412, do CPC/1973, pelo que “A parte pode 

comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de 

intimação; presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la”; e 

agora, equipara-se à regra do art. 455, do novo CPC/2015, sem embargo 

de menção aos arts. 221 e 222, do CPP, que elencam algumas hipóteses 

em que a intimação deve ser judicial.

E apesar de haver essas hipóteses específicas no CPP, tenho que tais 

previsões não impedem a aplicação do art.455, do CPC, visto que tal regra 

não conflita o disposto no artigo 396-A, do CPP, ou mesmo qualquer outra 

regra estampada no Código Processual Penal.

Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais previstas na 

Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração razoável do 

processo; do sincretismo processual, autorizado expressamente pelo 

art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da cooperação das 

partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento paritário entre 

patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos do Direito 

Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 396-A, do 

CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as regras previstas nos 

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo.

 Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, a defesa 

deverá informar por completo o endereço da testemunha arrolada, com 

logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação por carta com 

aviso de recebimento, sob pena de preclusão.

Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a 

intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação 

prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da 

repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou 

Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - quando for uma daquelas 

determinadas no artigo 454, do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do 

CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo deverão comparecer obrigatoriamente na audiência designada, 

sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e 

despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência ex vi exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) 

ou do agente público pertencente a quaisquer dos quadros das forças de 

segurança pública, que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) 
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e comunique-se ao referido chefe de repartição sobre a expedição de 

mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) 

público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 

2º e 3º, do artigo 221 do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, 

do CPC.

Na hipótese dos incisos I e II, do artigo 455, do CPC, as testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de outros juízos 

brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial 

expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na 

espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Publique-se tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.

Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273198 Nr: 3600-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CASSIO WIEGERT, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO 

MACHADO DIAS, MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS, Marcelo Campos 

Martins, RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141160 Nr: 486-17.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JORGE ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE JOHN - OAB:OAB/MT 

12.756, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, SUZAN FERNANDES COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, MÔNIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11.122/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 246, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às fls. 

247-verso/248-verso, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que deverão, ainda, pugarem o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286086 Nr: 13958-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO BALBINO GUIMARÃES JUNIOR, 

NUCLEO DO CORPO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 62 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 110,22 

(Cento e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos), devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Gisliane Pereira Alexandre, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245625 Nr: 13257-51.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALDO DA SILVA, OZEIAS CARLOS VIEIRA, 

JAIME LUIZ CLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACHADO VINISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 125 que não localizou o 

autor Jaime Luiz Clein, em cumprimento a legislação vigente e ao 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, informando o endereço 

atualizado do autor para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279506 Nr: 8620-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PASQUINI, MARLON CASSIO 

WIEGERT, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO MACHADO 

DIAS, MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS, Marcelo Campos Martins, 

RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281985 Nr: 10620-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARTINS - 

OAB:23.988/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida nos presentes embargos 

de terceiro e JULGO PROCEDENTE o pleito da parte embargante para 

desconstituir da constrição proveniente da execução em apenso (Código 

Apolo n. 248623) no que diz respeito ao imóvel rural descrito na Matrícula 

n. 24.884 do CRI de Tangará da Serra/MT. Pelo princípio da causalidade, 

haja vista que só houve constrição sobre o bem litigioso por incúria da 

parte embargante verificada no fato de não transferir o imóvel para o seu 

nome, permanecendo, no registro imobiliário, em nome de terceiros, 

CONDENO a parte embargante nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, 

por força do § 3º do art. 98 do CPC.Por oportuno, JULGO EXTINTO o 

processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE à serventia extrajudicial 

para que proceda à baixa da penhora do imóvel rural constante da 

Matrícula n. 24.884 do CRI de Tangará da Serra/MT, determinada nos 

Autos sob Código Apolo n. 248623.Cumprida a diligência anterior, após o 

trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da sentença e da respectiva 

certidão de trânsito em julgado para os autos da execução. Por fim, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 729 Nr: 909-65.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Diante do contido às fls. 398/418, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do 

CPC, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, pugnando o que 

entenderem de direito para o andamento do feito.

INITMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223698 Nr: 13012-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:249623/SP, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor executado nos autos, como se vê à fl. 

150.

A parte executada, às fls. 153/153-verso, pugna pelo desbloqueio do 

excedente, tal qual pela extinção pelo cumprimento da obrigação.

Pois bem.

De início, diante da concordância da parte executada, CONVERTO o 

bloqueio de fl. 150 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.

No ponto, acerca do valor em excesso, como se extrai do documento de 

fls. 150/150-verso, os valores bloqueados nas contas da executada no 

Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Sofisa S/A já foram 

desbloqueados, em 17/08/2018, permanecendo bloqueado apenas o 

importe executado, cujo bloqueio atingiu a conta do Banco do Brasil S/A.

No mais, sequer recaiu qualquer bloqueio oriundo da vertente demanda 

sobre quaisquer valores existentes nas contas do Banco Safra, como se 

vê à fl. 150-verso.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217343 Nr: 7804-12.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL VINICIUS PEREIRA CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Vistos.

GABRIEL VINICIUS PEREIRA CASTANHO ingressou com a presente 

demanda em face de HDI SEGUROS S/A e MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA., todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

237/238).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 237/238, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 237/238, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

 Persiste a demanda em relação a MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 

LTDA., a qual apresentou recurso de apelação às fls. 232/235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293796 Nr: 19954-54.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 
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Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273856 Nr: 4163-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

De início, PROMOVA-SE o desentranhamento da decisão de fls. 

102/104-verso, promovendo a sua juntada nos autos do embargos à 

execução, em apenso, haja vista que se trata de agravo de instrumento 

interposto contra decisão prolatada naqueles autos.

Depois, acerca da suspensão requerida à fl. 100, tal pleito já fora 

realizado nos autos dos Embargos à Execução n. 9514-96.2018.811.0055 

(Código: 280680), em apenso, e é naquele feito que o aludido pedido será 

analisado, no momento oportuno. Afinal, ainda pende, naquela demanda, o 

recolhimento da primeira parcela das custas e taxas judiciais, conforme 

ato judicial prolatado naquele feito, nesta data.

No mais, o próprio artigo 919 do CPC é expresso em indicar que a 

aplicação é cabível apenas nos embargos à execução, de modo que a 

execução não seria a via adequada.

Logo, INDEFIRO o pleito de suspensão, da forma como requerido.

PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fl. 95.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270049 Nr: 1101-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA 

VERONEZE, V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pleito de fls. 58/59, PROMOVA-SE a citação pessoal e demais 

atos executórios, nos termos da decisão de fl. 24/24-verso, da executada 

V.V. Veroneze ME, representada por Vanessa Vieira Veroneze, e da 

executada Vanessa Vieira Veroneze, no endereço constante à fl. 53, qual 

seja: Rua 21-A, n. 1.239-W, Jardim Itália, Tangará da Serra/MT, CEP: 

78.300-000, sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE 

por hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC.

Ademais, RENOVE-SE a correspondência de fl. 57.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249151 Nr: 15875-66.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MENDES DA SILVA, GLEIDSON GONÇALVES, 

JEAN MENDES DA SILVA, MILENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33389/PR

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 49.950,00, referente ao seguro prestamista do grupo de consórcio n. 

000131, cota n. 0161, contrato n. 00743867, nos termos da apólice 

contratada (fls. 99/108, cujo valor fora limitado ao “quantum” requerido na 

exordial), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação do 

seguro (30/04/2013).Considerando que houve a sucumbência recíproca 

(afinal, a parte demandante decaiu quanto ao pleito de indenização por 

danos morais – R$ 8.000,00), CONDENO as partes ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses, 

equitativamente, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 

2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do artigo 98 do CPC, em relação à parte 

demandante.Dessa feita, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213191 Nr: 4656-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor depositado às fls. 163/164 

em favor da parte autora, observando a conta bancária indicada à fl. 171, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Ainda, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor depositado às fls. 

119/120 em favor do perito, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, 

da CNGC.

Após, com o levantamento dos valores depositados, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191185 Nr: 7656-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido nas certidões de fl. 115 e de fl. 117, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito, mormente para indicar expressamente 

as diligências que pretende sejam efetivadas.

Afinal, a decisão de fls. 88/89 já constituiu de pleno direito o título 

executivo judicial, tal qual, conforme as certidões acima mencionadas, a 

parte executada já fora intimada para promover o pagamento espontâneo 

da dívida, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, 

ambos de 10%, porém, manteve inerte.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240220 Nr: 8083-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ADILES SAMULEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGABOM INDUSTRIA E COMERCIO DE 
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SORVETES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, DIÓGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - OAB:OAB/RO 

3.831

 Vistos.

Considerando o disposto no artigo 524 do CPC, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o demonstrativo descriminado e 

atualizado do crédito, sob pena de extinção na forma do artigo 801 c/c o 

artigo 513, ambos do CPC.

Uma vez apresentado o cálculo atualizado, na forma do artigo 523 do CPC, 

INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 

15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277651 Nr: 7140-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALICE BERNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADORE VEÍCULOS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Vistos.

Por foro íntimo, dou-me como suspeito para conduzir o vertente feito, na 

forma do art. 145, § 1º, do CPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao substituto legal.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146440 Nr: 6180-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, ELIZABETH FARIA 

PERAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA VIEIRA DOS SANTOS ALVARENGA, 

SIDNEY ALVARENGA, ANISIO FRANCISCO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Certifico e dou fé que em face da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar os advogados da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomarem as providências que lhe 

cabem, para o regular andamento da deprecata expedida para Barra do 

Bugres-MT, tendo em vista que o presente feito consta na "Meta 2 do 

CNJ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 50040 Nr: 358-07.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Aroldo Vander 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 1.504, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias 

para que a parte demandada promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

Como se trata do segundo pedido de prorrogação para manifestar nos 

autos, convém deixar registrado que, até mesmo por isonomia com a parte 

“ex adversa”, não haverá mais deferimento de dilação de prazo.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280680 Nr: 9514-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

C o n s i d e r a n d o  q u e ,  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

1009695-51.2018.8.11.0000, fora deferido apenas o parcelamento das 

custas, aliado ao pleito de fl. 107, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria 

Judicial para promover o cálculo das custas e taxa judicial, indicando o 

valor para pagamento da primeira parcela, conforme o artigo 468, § 7º, da 

CNGC - Foro Judicial.

Com o cálculo, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

promover o depósito da primeira parcela, além do valor atinente às custas 

de distribuição e contadoria, sendo que deverá promover o pagamento 

das demais, com incidência de correção monetária, na forma do artigo 

468, § 7º, da CNGC - Foro Judicial.

Com a juntada do comprovante de recolhimento da primeira parcela e do 

depósito das custas de distribuição e contadoria, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127011 Nr: 5893-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

O ato judicial de fl. 433 consignou expressamente que:

“Uma vez que consta, do acordo de fls. 394/397, a seguinte assertiva: "o 

réu reconhece a procedência do pedido do autor formulado nestes autos", 

é certo que o pedido de busca e apreensão, que é objeto da demanda, 

diante da inadimplência ao acordo homologado judicialmente é medida de 

rigor.”

Logo, não há que se falar em termo de penhora e demais atos 

executórios, como alegado pela parte executada às fls. 505/506.

Dessa feita, DECLARO definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do autor 

o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito no auto de busca e 

apreensão de fls. 492/492, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20357 Nr: 3713-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Em primeiro plano, não obstante a ausência da manifestação da parte 

executada (fl. 391), como se extrai dos documentos de fls. 345/349, os 

imóveis penhorados foram avaliados nos Autos n. 1708-69.2002.811.0055 

– Código: 18954 (em trâmite na 5ª Vara Cível desta Comarca), em 

23/05/2016.

 Logo, considerando o lapso temporal desde a data da aludida avaliação, é 

certo que não mais representa o valor real do imóvel, de modo que não é 

possível a sua utilização.

No entanto, como já mencionado nos vertentes autos (fls. 353/353-verso), 

os imóveis penhorados no vertente feito são os mesmos daqueles 

penhorados, avaliados e, no momento, com hasta pública já designada, 

nos Autos n. 1708-69.2002.811.0055 – Código: 18954 (em trâmite na 5ª 

Vara Cível desta Comarca).

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente/cessionária para, no prazo de 

15 dias, manifestar se pretende que os atos executórios dos imóveis 

penhorados prossigam no vertente feito, com a avaliação e demais atos 

de execução, nos termos da decisão de fls. 260/260-verso ou se 

pretende a habilitação do seu crédito nos Autos n. 1708-69.2002.811.0055 

– Código: 18954 (em trâmite na 5ª Vara Cível desta Comarca), na forma 

dos artigos 908 e 909, ambos do CPC, como já explicitado às fls. 

353/353-verso.

Caso pretenda o prosseguimento dos atos executórios no vertente feito, 

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 260/260-verso, inclusive, 

com a expedição do mandado de avaliação.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142064 Nr: 1431-04.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE o Banco executado, 

pelo digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito (R$ 

1.116.000,00), acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. A parte 

executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento 

espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com 

a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. (...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248623 Nr: 15497-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 Vistos.

Em detida análise dos autos, verifica-se que muito embora o pleito inicial 

trate de ação de conhecimento pelo rito ordinário, o vertente feito foi 

contrariamente impulsionado por procedimentos de execução de título 

extrajudicial.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos sobre tal situação jurídica.

INTIMEM-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284717 Nr: 12856-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, não preenchido os requisitos autorizadores da concessão do pleito 

liminar, uma vez que não se verificou a probabilidade do direito da parte 

autora, INDEFIRO a liminar pretendida.DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 15h00min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta 

previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.No 

mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201602 Nr: 15964-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SCHMIDT, JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE MEIRE BORGES 

FATURETO - OAB:OAB/MG 85603

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2173 Nr: 120-03.1997.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULITA GUIMARÃES, MARCELINA GUIMARÃES COSTA, 

IVANI GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR FLORES NUNES DE 

ANDRADE - OAB:1710-MS, EDMILSON SOARES SENA - OAB:7038/MT, 

JOSÉ RODRIGUES ROCHA JUNIOR - OAB:6651, REGINA MARÍLIA DE 

OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Vistos. Intimada para manifestar acerca do cálculo da dívida de fl. 515, a 

parte executada deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como 

revela a certidão de fl. 521. Logo, como não há qualquer impugnação 

quanto ao cálculo, HOMOLOGO o cálculo da dívida de fl. 515. Passo 

seguinte, como requerido, DETERMINO que seja realizada a alienação do 

bem penhorado, observando as seguintes balizas: I-) Para promover os 

atos de arrematação do bem penhorado, NOMEIO o Leiloeiro Oficial Erick 

Soares Teles, matriculado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

sob n.º 26, por meio da empresa Leilão Judicial Eletrônico, gestora de 

Sistemas de Alienação Judicial Eletrônica, inscrita no CNPJ sob n.º 

12.618.899/0001-90, com escritório sediado à Avenida São Sebastião, n.º 

3469-A, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CEP 78045-000, fone: (65) 

9988-9041 e 0800-789-1200 e endereço eletrônico: contato@leje.com.br. 

(...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292214 Nr: 18782-77.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a parte demandada não fora citada, DEFIRO o pedido de fls. 

34/34-verso e CONVERTO a vertente demanda em ação de execução.

Essa providência é perfeitamente admitida, como pode ser visualizada, 

“mutatis mutandis”, no seguinte julgado proferido pelo egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69. "

 Dessa feita, doravante, o feito seguirá na forma de execução de título 

extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo, bem como na 

capa dos autos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

demonstrativo de débito.

Após, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126239 Nr: 5178-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTODIO PIRES RIBEIRO, TEREZINHA DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIKICHI YONEGURA, YOSSIKO SIGUEOKA 

YONEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) CITE-SE a 

parte demandada, por meio da inventariante, para, no prazo legal, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. II.a-) OFICIE-SE ao INTERMAT, 
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exatamente como determina o artigo 7º da Resolução n. 001/2018 do 

INTERMAT, devendo ser instruída com os documentos mencionados no 

art. 2º, inciso I, da aludida Resolução, que estejam encartados nos autos. 

II.b-) Para cumprir o item anterior, em cooperação, conforme o artigo 6º do 

CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar onde 

estão nos autos os documentos que correspondem, pelo menos 

parcialmente, aos elencados no artigo 2º, inciso I, da Resolução n. 

001/2018 do INTERMAT, bem como qualquer outro que entenda pertinente 

o encaminhamento. II.c-) Caso o INTERMAT solicite complementação da 

documentação enviada, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, proceder como solicitado. Após, ENCAMINHE-SE o documento em 

questão ao INTERMAT. II.d-) Com a juntada da certidão, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292862 Nr: 19300-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANDRE FELIPE CORDEIRO SILVA, JOSIANE 

CRISTINA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Eventuais Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:Eventuais interessados

Resumo da inicial:ESPÓLIO DE ANDRÉ FELIPE CORDEIRO DA SILVA, 

devidamente representado por sua genitora JOSIANE CRISTINA 

CORDEIRO, brasileira, solteira, maior auxiliar administrativo, RG: 

10560912-SJ/MT, CPF: 703.826.541-53 requer ALVARÁ JUDICIAL para 

autorizar a liberação de valores depositados em conta salário do falecido, 

em seu nome.

Decisão/Despacho:Vistos. OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, 

informar se o falecido deixou dependentes habilitados. OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal e ao Banco Bradesco S/A para que, no prazo de 15 

dias, informe se há conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira 

em nome do falecido, inclusive, PIS/PASEP. INTIMEM-SE, por edital, 

eventuais interessados, na forma do artigo 721 do CPC. CERTIFIQUE 

acerca de inventário judicial em nome do falecido. OFICIE-SE à Serventia 

Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe acerca da existência 

de inventário extrajudicial em nome do falecido. No mais, considerando 

que, diante da alegada inexistência de prole, os genitores, por direito 

próprio, herdam em partes iguais, conforme interpretação do artigo 1.836 

do Código Civil, sendo certo que a certidão de óbito de fl. 14 indica 

ascendência paterna, sem qualquer documento relatando pré-morte do 

genitor, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, incluir o 

genitor ou pugnar o que entender de direito. Cumpridos os atos anteriores, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as 

respostas apresentadas. Por fim, AO MPE. CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência econômica.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142186 Nr: 1575-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 167/168-verso, na forma dos artigos 9º e 

10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 62163 Nr: 3687-90.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 1.165/1.167, OFICIE-SE à Conta Única para 

que, no prazo de 15 dias, informe (a) se houve a devolução dos valores 

dos alvarás de fls. 997/1.025; (b) caso positivo, se os valores indicados 

às fls. 1.122-verso/1.124 são justamente os valores referentes à aludida 

devolução; (c) em sendo negativo, qual a origem dos aludidos depósitos 

de fls. 1.122-verso/1.124.

Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre o quanto apresentado pela Conta Única, pugnando o 

que entenderem de direito.

No caso dos valores que se encontram depositados nos autos se tratarem 

dos mesmos valores atinentes à devolução dos alvarás de fls. 997/1.025, 

desde já, DEFIRO o seu levantamento, de modo que, se for o caso, 

EXPEÇA-SE alvará dos valores em questão em favor da parte demandada, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Em caso negativo e descortinando a sua origem, CONCLUSOS.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287960 Nr: 15552-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE MT/PA - COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 23/93 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168004 Nr: 8378-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se a necessidade da realização de 

cálculo contábil para a liquidação da sentença/acordão prolatados nos 

autos.

Bem por isso, DETERMINO a realização de perícia, razão pela qual NOMEIO 

a empresa Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 185, 

Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – e-mail: 

ipcms@ipcms.com.br).
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INTIME-SE o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor 

dos honorários.

Após, INTIME-SE as partes para apresentação de quesitos e assistente 

técnico no prazo de 15 dias, sendo certo que, se concorde, a parte autora 

deverá depositar o valor dos honorários, uma vez que fora quem requereu 

expressamente a aludida liquidação e a medida ora adotada virá em seu 

benefício.

Em seguida, caso haja depósito dos honorários, INTIME-SE o perito para 

apresentar o laudo no prazo de 30 dias.

No mais, caso necessite de algum documento que esteja em poder da 

parte demandada, bastará apontá-lo nos autos. Passo seguinte, a 

Secretaria de Vara deverá, independentemente de novo despacho, 

ENCAMINHAR ofício requisitando-o no prazo de 15 dias.

Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288572 Nr: 15978-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Everton souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na toada do parecer do Ministério Público, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial para, com fundamento no § 4º do art. 109 da 

Lei n. 6.015/73 (LRP), DETERMINAR a RETIFICAÇÃO no assento de 

nascimento da parte autora, passando a se chamar “Everton Kloppel 

Souza Silva”, TRASLADANDO-SE o respectivo mandado de retificação, 

que ficará arquivado.Outrossim, CONDICIONO a expedição do pertinente 

mandado de retificação à entrega pelo autor da certidão de nascimento 

original.Por oportuno, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO do 

mérito, nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.CUSTAS pela parte 

autora, SUSPENDENDO-SE sua exigibilidade nos termos do nos termos do 

§ 3º do art. 90 do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208602 Nr: 908-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

86/86-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

955,24 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro 

Centavos), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Lubia Nunes da Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208602 Nr: 908-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 56/57, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a 

avaliação, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que 

deverá indicar a forma de expropriação e conforme o caso, indicar o 

leiloeiro público, além de apresentar o cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154972 Nr: 3584-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em face das certidões retro, remeto os autos ao 

setor de "matéria para imprensa", a fim de que a parte autora seja intimada 

para manifestar nos autos, tomando as providências necessárias, 

pugnando o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228959 Nr: 17633-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que está pendente o recolhimento da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, devidamente cumprido às fls. 78/79. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de reiterar a 

intimação do advogado da parte autora para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 404,14 (Quatrocentos e 

Quatro Reais e Catorze Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Lubia Nunes da Costa, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154972 Nr: 3584-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato, por telefone, com a Gestora Judiciária, 

Sra. Débora Cristina Campos Oliveira, da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Diamantino-MT, solicitando informações sobre o atual andamento da Carta 

Precatória expedida às fls. 147, nº 1001014-77.2018.8.11.0005, ao que foi 

informado que o Oficial de Justiça em diligência não localizou o requerido, 

e que iria proceder a devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154972 Nr: 3584-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que entrei em contato, por telefone, com a funcionária 

Roseni Caetano de Oliveira do Cartório Distribuidor da Comarca de São 

José do Rio Claro-MT, solicitando informações sobre a distribuição da 

Carta Precatória de fls. 146, ao que foi informado que não poderia fazer a 

distribuição de deprecata enviada por malote digital, pois aquela Comarca 

está com processando as missivas via Processo Judicial Eletrônico, não 

sendo possível a sua distribuição com as guias de recolhimento de taxas 

emitidas, o que segundo ela, apresenta "inconsistência" no sistema, e que 

teria que ser protocolada pela parte autora diretamente naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223936 Nr: 13321-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o pleito de fl. 137, tal qual todo o andamento processual do 

vertente feito que, por sua vez, seguiu o procedimento de execução de 

título extrajudicial, em análise aos pedidos constantes da inicial, não se 

depara com pleitos atinentes ao procedimento em questão, mas, sim, com 

pedidos de procedimento ordinário.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281878 Nr: 10548-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO 

MACHADO DIAS, MARLON CASSIO WIEGERT, Marcelo Campos Martins, 

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216757 Nr: 7273-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da petição de fls. 175/184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4333 Nr: 16-84.1992.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266554 SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 505, item 

XI, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da certidão de fl. 621, pugnando o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162068 Nr: 13146-09.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Água Boa e o teor 

da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 178, em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290315 Nr: 17263-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

35-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

1.028,72 (Um Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Maurício Greco Sorroche, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 64675 Nr: 6184-77.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME 

SANCHES DA COSTA - OAB:

 Certifico, ante a petição de fls. 186/193, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246664 Nr: 14130-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDFDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de Alessandra Fernandes de Sá, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Neide Domingos 

Fernandes de Sá, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando a interditada, portanto, privada de, sem a 

curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da interditada. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241058 Nr: 9175-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDSS, JMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - 

OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de João Maria Ferreira da Silva, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-O absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Jocenir Jancem da Silva 

Schneider, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos 

do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela 

ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando o interditado, portanto, privado de, sem a curadora ora 

indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244023 Nr: 11998-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDA, RJPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de Rogério José Pereira de Medeiros, qualificada 

nos autos, DECLARANDO-O absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 

limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Marilene 

Pereira de Araújo, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando a interditada, portanto, privada de, sem a 

curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 
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de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250124 Nr: 16669-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDO, JGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo o que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de Joselito Gomes Pinheiro, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Maria Iris de Oliveira, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam 

circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando o interditado, portanto, privada de, sem a curadora ora 

indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28333 Nr: 1322-34.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 48, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 16254 Nr: 2487-58.2001.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODM, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, VALMIR 

DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 144, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275123 Nr: 5063-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDO, LDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurair de Souza Grossi - 

OAB:OAB/MT 21.319

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca (fls. 45) e 

tendo em vista o parecer ministerial de fls. 49, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente à guarda compartilhada e ao pagamento de alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE a empresa empregadora do requerido (Amaggi Exportação e 

Importação) no endereço informado à fl. 17, para que proceda com o 

desconto mensal em folha de pagamento de pensão alimentícia em favor 

do menor Lucas Duarte Oenning, no patamar de 62,89% (sessenta e dois 

vírgula oitenta e nove por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 

600,00 (seiscentos reais), a ser depositado na conta bancária da 

representante legal da criança, Sra. Luciene Duarte Farias, Banco Caixa 

Econômica Federal, agência 2086, conta poupança 47210-3.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148939 Nr: 8879-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da inventariante, através do 

ilustre advogado, para que possa dar cumprimento a r. decisão que segue 

transcrita: "Vistos. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a Guia de informação e apuração do imposto de 

transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 
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respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção. 

Decorrido o prazo, com a juntada do comprovante, expeça-se o 

competente formal de partilha, caso contrário, arquivem-se os autos, sem 

prejuízo de desarquivamento após a juntada do comprovante acima 

mencionado. Cumpra-se.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 115147 Nr: 5284-26.2009.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIHDS, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 71, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282780 Nr: 11294-71.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, SCRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que os requerentes pugnam pela 

desistência do feito, uma vez que estes se reconciliaram (fls. 21/22).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito 

(fl. 23).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240297 Nr: 8150-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YN, JHFN, AKN, CHOCO SAITO NAKAMURA, TN, SKN, 

KI, RHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do ilustre advogado, Dr. Samuel 

Francisco, OAB MT 10.908, para que possa tomar conhecimento da r. 

decisão que segue transcrita: "Vistos. Autorizo cópias conforme rquerido, 

contudo, indefiro o pedido para reserva de bens do espólio, considerando 

que o presente feito já atingiu o seu fim. Intime-se. Após, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121814 Nr: 880-92.2010.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS, RDS, JSDS, ALDS, ALDS, MADS, RLDS(, BJLDS, 

IGLDS, DMLDS, RMLDS, TCLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLDS, EDMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT, WESLEY LOPES 

TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, para tanto:

1. Intime-se o herdeiro no endereço fornecido às fls. 264verso;

2. Intime-se o inventariante, para no prazo improrrogável de 30 (trinta) 

dias, juntar os documentos conforme determinado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133102 Nr: 11307-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270300 Nr: 1382-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFF, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA NAISER LIMA - 

OAB:22521-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens.

In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que 

possui melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao incapaz.

Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de interesse 

público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou administrar bens 

de incapazes que se encontram impossibilitados de regerem sua vida por 

si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome 
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diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa do 

curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE 

VISA ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO 

BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO 

IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa 

e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida 

àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o 

magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem estar 

do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009) (destaque nosso)

No caso em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições 

de reger sua vida civil sozinho, uma vez que o laudo médico de fl. 25 e 

estudo psicossocial de fls. 36/39 afirmam que este apresenta quadro 

clínico de perda da mobilidade corporal, bem como alguns lapsos de perda 

de memória, motivos pelos quais necessita da presença de terceiros ou 

familiares como cuidador.

Assim, vejo o conjunto probatório aportado aos autos demonstram que o 

interditando não possui condições de gerir sozinho os seus interesses da 

vida civil.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA 

NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA 

DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS 

SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM 

PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53).

Com efeito, diante da comprovação das necessidades especiais do 

interditando nos autos, a sua interdição é à medida que se impõe.

Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a redação do 

artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados limites ao 

exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no artigo 

1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação e 

aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera administração”.

DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição do Sr. João Filipovitz, qualificado nos autos, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Lucia Flores Filipovitz, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. João 

Filipovitz, portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

As partes desistem do prazo recursal.

Sentença publicada em audiência. Saem as partes devidamente intimadas.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 8233-23.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASJ, ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 226, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte executada, na pessoa do 

advogado constituído para fins de extração de cópias às fl. 230/232) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que lhe é de direito ou efetuar a 

extração de cópias requerida, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 212825 Nr: 4346-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, NATÁLIA CARGNIN QUATRIN - OAB:17.737/MT

 Certifico que, ante a petição da parte autora de fls. 131/167, PROCEDO À 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para manifestar o que for de direito no 

prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26230 Nr: 2677-16.2004.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVANE MARQUES DA ROSA LIMA, IVONETE IPER 

DE LIMA, DEOMAR IPER DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO IPER DE LIMA, ESPÓLIO DE GASTÃO 

LOURENÇO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Certifico que, às fls. 244/246 os Advogados José Fábio Pantolfi Ferrarini e 

Hitler Sansão Sobrinho requereram o desarquivamento do feito e durante 

os dias 18.06.2018 a 23.10.2018 os autos permaneceram em carga com o 

Advogado Hitler Sansão Sobrinho.

Certifico ainda, que não consta no apolo petição para ser juntada, desta 

forma, intimo o advogado José Fábio Pantolfi Ferrarini, OAB/MT 14864 

para, no prazo de 05 dias, querendo, manifestar o que for de direito, 

sendo que no caso de inércia os autos serão reencaminhados ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262558 Nr: 26618-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens e Guarda 

Compartilhada proposta por Tiago Cardodo Barbosa Skittberg, em face de 

Débora Lourenço dos Santos Skittberg, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora, informou que não 

possui interesse no prosseguimento do feito, pugnando, assim, pela 

extinção da presente demanda (fl. 38).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito 

(fl. 38).

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a do pagamento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199383 Nr: 14312-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANI CLEDI RUPPEL ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que, intimo o requerido, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer nesta secretaria e retirar os documentos desentranhados que 

se encontram na contracapa dos autos, conforme determinou a decisão 

de fls. 440/441, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251802 Nr: 18152-55.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGMP- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fls. 61/62 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 59, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fls. 61/62 e publicá-lo em jornal 

local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 

257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266014 Nr: 29182-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO MARCIO ANTONIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VALENÇA 

GOULART - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a parte autora ter sido prejudicada em razão de 

carga com vista efetuada ao advogado do requerido na data de 28/9/2018, 

tendo devolvido os autos somente na data de 4/10/2018, intimo-a 

novamente para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154176 Nr: 2813-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215565 Nr: 6467-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 83 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico ainda que, em cumprimento à decisão de fl. 81, intimo a 

requerente para retirar uma via do edital e publicá-la em em jornal local de 

ampla circulação, nos termos do parágrado único do art. 257.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251802 Nr: 18152-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGMP- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS TRES IRMÃOS LTDA, CNPJ: 11298415000100. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os litigantes firmaram contrato Termo de Adesão para 

prestação de serviço de passagem e cobrança de pedágio, cabendo à ré 

pagamento da contraprestação devida por meio de débito automátivo em 

conta corrente por ele indicada, Esses serviços são executados por meio 

de um sistema denominado "Sem Parar/Via Fácil", sistema que é auditado 

pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, processo 

administrativo nº 28.827/01 e certificado pelo IPT Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas, o que lhe confere absoluta certeza e segurança. Firmado o 

contrato, foi instalado no veículo indicado pela ré equipamento para o 

reconhecimento do veículo cadastrado e a aferição da quantidade de 

passagens na pista especial "Sem parar/via fácil". No entanto a ré não 

manteve na conta corrente indicada, numerário suficiente para a quitação 

dos valores devidos em razão de passagens efetuadas por seus veículos 

e cobrados pelas faturas a seguir descritas: Fatura 257796268 no valor 

de R$ 3.349,45, vencida em 12/12/2016; fatura 261562843 no valor de R$ 

2.476,86, vencida em 10/01/2017; fatura 255010615 no valor de R$ 

112,51, vencida em 16/11/2016. Ante o exposto, requer: Expedição de 

mandado de pagamento, promovendo a citação postal do requerido, para, 

querendo, oferecer resposta no prazo legal, sob pena de confissão 

quanto à matéria de fato aqui apresentada; Seja a ação de cobrança 

julgada totalmente procedente para condenar o Requerido ao pagamento 

da importância de R$ 7.169,49 devidamente corrigida até a data do efetivo 

pagamento; A condenação do Requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência nos termos do 

artigo 85 do Novo Código de Processo Cicil. Protesta por todos os meios 

de prova em direito em especial pelo depoimento pessoal do réu sobre os 

fatos alegados na exordial. O Requerente permanece a disposição do 

Requerido para tratativas de acordo no endereço e telefones constantes 

do rodapé da exordial, manifestando-se no sentido de que não tem 

interesse na designação de audiência de conciliação.

Despacho/Decisão: Autos nº: 251802.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que já foram realizadas várias tentativas de citação pessoal da 

parte requerida, todas infrutíferas (fls. 24, fls. 36, fls. 47, fls. 54 e fls. 55), 

mesmo após a busca de seu endereço junto ao sistema Bacenjud (fls. 

40/42).Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de 

citação pessoal da parte requerida, razão pela qual determino sua citação 

por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, 

ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de 

Processo Civil, determino a publicação do edital de citação em jornal local 

de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal.Às providências.Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239783 Nr: 7483-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 dias

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Ricardo Alexandre Santos, Cpf: 

02327735998, brasileiro, Endereço: Atualmente Em Lugar Incerto e Nao 

Sabido

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Marcela de Souza Garcia Sguarezi, 

analista judiciária, digitei.

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165691 Nr: 4533-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital: 30 dias

Intimando/Citando/Notificando: Osvaldo Pinto de Almeida, Endereço: Rua 

38, Bairro: Jardim Europa Cidade: Tangará da Serra-MT, CEP: 78.300-0000

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 560,90 (quinhentos e sessenta reais e noventa centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 

(cinco) dias contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena 

de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 
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valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 (cento e trinta e 

sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Elizabeth Perez, Técnica Judiciária, 

digitei.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107736 Nr: 6402-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao tentar expedir a RPV pertinente verifiquei que o CPF 

declinado nos autos pertence ao marido da requerente, conforme 

depreende-se do "print" da tela em anexo, o qual está irregular junto a 

receita federal, sendo assim, intimo o patrono da demandante para que, no 

prazo legal, colacione aos autos o CPF de Elvira Rosa Martins, a fim de 

possibilitar a confecção da requisição de pagamento.Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136061 Nr: 6287-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168717 Nr: 9422-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA DOS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo 

executado.Decorrido o prazo recursal sem manifestação pelas partes, 

cumpra-se o Sr. Gestor Judiciário conforme disposto no artigo 535, § 3º, 

do Código de Processo Civil.Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito 

de destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do 

instrumento celebrado, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, 

desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida 

à parte exequente.Expedida a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, 

as partes serem intimadas para que requeiram o que de direito, conforme 

determina o artigo 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.Outrossim, 

não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, desde já, 

com fundamento no artigo 41, § 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, 

defiro a expedição de alvará de levantamento.Estritamente acerca do 

levantamento, em primeiro lugar determino que seja observado o disposto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser certificado que houve o seu 

estrito cumprimento.Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, 

antes da expedição do mesmo deverá ser certificado também que o 

advogado titular da conta indicada para crédito do valor possui poderes 

expressos para receber e dar quitação, nos termos do artigo 450 da 

CNCG.Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do artigo 450 

da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o 

seguinte:a)Inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b)Caso não 

seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado para informar 

o endereço atual;c) Caso esta providência não seja cumprida, intime-se a 

parte via edital.Registro que estas providências não impedem a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do artigo 450 da CNGC.Comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142073 Nr: 1440-63.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCELINA RIBEIRO DE SOUZA, MAGDA 

QUIRINO DE SOUZA, MICHELY QUIRINO DE SOUZA, ROSEMAIRE QUIRINO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 202, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

50/51.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Por fim, indefiro o pedido de fls. 115/116, ante a necessidade de produção 

da prova pericial, consignando-se que a perícia será indireta, com base 
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nos documentos acostados aos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155167 Nr: 3785-65.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e se 

cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 5463-23.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS BAIER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e se 

cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137529 Nr: 7882-79.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida (fl. 51/54), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte MARIA LOURDES DE SOUZA, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou 

do ajuizamento da demanda (30/08/2011 – fl. 05), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011 – fl. 16-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142796 Nr: 2248-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CRUZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116384 Nr: 6419-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando as informações contidas no petitório de fl. 169, dou 

prosseguimento ao presente cumprimento de sentença, conforme já 

determinado às fls. 163/163-v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116579 Nr: 6662-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OSCAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que o acórdão do TRF de fls. 

169-v/172-v, reformou parcialmente a sentença de fls. 160/161-v, a fim de 

que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária, permitindo a 
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compensação dos valores dos dois benefícios.

 Desse modo, CUMPRA-SE conforme determinado no referido acórdão de 

fls. 169-v/172-v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184986 Nr: 2644-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR SIMÃO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que restou homologado o acordo entre as partes (fl. 207) e, 

em atenção ao petitório de fls. 211/212, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar sobre o cumprimento de sentença, não havendo impugnação, 

desde já HOMOLOGO os cálculos apresentado pela parte exequente, 

devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil;

a) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

b) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, INTIME-SE o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104157 Nr: 2949-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIDERIO GERALDO MAGALHAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros.

No mais, cumpra-se conforme já determinado nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126644 Nr: 5587-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 118505 Nr: 8455-88.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALVES, ELZI DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando o petitório de fls. 154/157, INTIME-SE a parte 

requerida para manifestar sobre a complementação do cumprimento de 

sentença, não havendo impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos 

apresentado pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil; (...) b) 

não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC. 3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte: Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência. Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232224 Nr: 21260-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO JOSÉ NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acerca do desarquivamento e, 

querendo, se manifestar no prazo legal, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294056 Nr: 20178-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON LUIZ CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20178-89.2018 (Cód. 294056)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Adalton Luiz Casagrande em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293438 Nr: 19696-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19696-44.2018 (Cód. 293438)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Eronildo Assunção em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 60334 Nr: 1968-73.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO, MAURO RICARDO EIDT, 

MILTON DORNELLES PINTO, LUCIANA DE SOUZA EIDT, EGON JOSE EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos autos 

ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao 

setor competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, realizando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294057 Nr: 20180-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20180-59.2018 (Cód. 294057)
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VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Vanderlei dos Santos em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293470 Nr: 19713-80.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVINO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19713-80.2018 (Cód. 293470)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Delvino Martins de Souza em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294055 Nr: 20176-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20176-22.2018 (Cód. 294055)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Joel Lima de Oliveira em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294058 Nr: 20182-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM CARLOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20182-29.2018 (Cód. 294058)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Rubem Carlos Lima em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294059 Nr: 20184-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20184-96.2018 (Cód. 204059)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Célio Nunes de Oliveira em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294060 Nr: 20186-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20186-66.2018 (Cód. 294060)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Daniel Oliveira de Souza em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293441 Nr: 19701-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19701-66.2018 (Cód. 293441)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Sérgio Vicente da Silva em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293440 Nr: 19699-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19699-96.2018 (Cód. 293440)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Antônio Paulo Pereira de Azevedo em face do 

Município de Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293436 Nr: 19692-07.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY MARCIO LIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19692-07.2018 (Cód. 293436)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de 

Evidência ajuizada por Josy Marcio Lima Almeida em face do Município de 

Tangará da Serra – MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104313 Nr: 3110-78.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 3110-78.2008 (Cód. 104313)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados à fls. 294/295, determino que se proceda com a expedição 

de RPV complementar nos termos da decisão de fl. 283.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104701 Nr: 3491-86.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 3491-86.2008 (Cód. 104701)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados à fl. 230, determino que se proceda com a expedição de 

RPV complementar nos termos da decisão de fl. 233.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 10331 Nr: 703-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL B. NETO - OAB:1748-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYLUSSAC DANTAS DE 

ARAÚJO - OAB:6234, LAERTE SANTANA - OAB:4.227

 Processo nº. 703-80.2000 Cód. 10331

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela União em face de 

Transportadora Tanakinha Ltda.

 Compulsando os autos, verifico que foi determinado que a União 

efetuasse o pagamento de forma antecipada das diligências a serem 

empreendidas pelos Oficiais de Justiça.

Todavia a União mencionou a existência do Mandado de Segurança nº 

700783-02.2017.8.11.0000, no qual o Sindicato dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso pleiteia que o cumprimento das diligências 

solicitadas pela Fazenda Pública fosse condicionado ao pagamento prévio 

das diligências.

 Inicialmente, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado deferiu liminar para 

condicionar o cumprimento de tais solicitações ao depósito prévio das 

despesas processuais aos Oficiais de Justiça. Ocorre que o STJ, em sede 

de suspensão de segurança nº 2899/MT, deferiu o pedido para suspender 

a decisão do Pleno do TJMT.

Desta maneira, pleiteia a União, pela reconsideração da decisão, para que 

assim, a diligência requisitada neste feito, seja cumprida independente do 

pagamento prévio dos emolumentos solicitados pelos Oficiais de Justiça.

É o relato. Decido.

Sabe-se que o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliador do Estado de 

Mato Grosso - SINDOJUS impetrou mandado de segurança no qual alegou 

que a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e a própria Corte estadual lavraram decisões em consultas e 

pedidos de providência, deixando assentado que a Verba Indenizatória de 

Atividade Externa -VIPAE recebida pelos oficiais de justiça é destinada ao 

cumprimento dos mandados oriundos da Justiça Gratuita bem como 

daqueles envolvendo a Fazenda Pública.

 Sustentou o Impetrante que a VIPAE é recebida para o cumprimento 

somente das diligências oriundas da Justiça Gratuita e requereu, 

liminarmente, a intimação da Corregedoria-Geral para que oficiasse todas 

as comarcas para se absterem de "determinar o cumprimento de 

mandados da Fazenda Pública sem o pagamento das Diligências".

 O pedido de liminar foi inicialmente indeferido, sendo interposto agravo 

regimental, ocasião em que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reformou a decisão, deferindo a liminar pleiteada.

Todavia houve pedido de Suspensão de Segurança protocolado perante o 

STJ, onde o Estado de Mato Grosso sustentou que: "A Lei n.º 10.138/2014 

(de iniciativa do Poder Judiciário Estadual) foi instituída com o objetivo de 

dar cumprimento ao determinado na Resolução CNJ n.º 153/2012, de modo 

que a 'referida verba destina-se a cobrir as despesas de deslocamento 

dos Meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, conforme 

determinado pelo Conselho Nacional de Justiça." Referido pedido foi 

deferido, suspendendo os efeitos da medida liminar proferida nos autos do 

Mandado de Segurança n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito 

em julgado.

 Sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o despacho de fls. 299 

e DETERMINO que sejam as diligências aqui requeridas cumpridas 

independentemente de depósito prévio, eis que nas discussões 

mencionadas acima, em nenhum momento determinou que os seus efeitos 

restringem-se à Fazenda Pública Estadual.

Às providências. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 9239 Nr: 1908-81.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE JESUS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Execução Fiscal nº 1908-81.1999.811.0055 (Cód. 9239)Vistos.Trata-se 

de ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, em 

face de E. de Jesus Nascimento, ambos devidamente qualificados.A 

exequente pretende a penhora dos créditos das partes executadas, 

atendendo as referidas administradoras de cartão de crédito, 

mencionadas à fl. retro.Dispõe o artigo 855 do Código de Processo Civil, 

verbis:“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não 

ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora 

pela intimação:I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, 

seu credor;II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato 

de disposição do crédito.Assim, verificado nos autos a inexistência, até 

então, de outros bens dos executados, passíveis de penhora, DEFIRO 

com sustento no art. 855 do CPC o pedido de penhora de crédito, devendo 

esta, ficar limitada a 30% desses recebíveis, para evitar que a medida 

torne-se desproporcional e excessivamente onerosa. Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, promova-se a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta única judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado.Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de 

prosseguimento, no prazo de 30 dias.Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra, 30 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289060 Nr: 16284-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLY CRISTINE NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16284-08.2018 (Cód. 289060)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a impossibilidade de realizar a perícia por parte do Dr. 

Nelson Luiz da Cruz Júnior, consoante fl. retro, nomeio o Dr. Eli Ambrósio 

Nascimento para realizar o ato pericial, devendo este ser intimado nos 

mesmos termos já determinados no feito, consoante decisão de fls. 33/34.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124366 Nr: 3355-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DO NASCIMENTO NEGREIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3355-21.2010 (Cód. 124366)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados à fl. 251, determino que se proceda com a expedição de 

RPV complementar nos termos da decisão de fl. 248.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290499 Nr: 38353-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGEA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 38353-47.2016.811.0055 (Cód. 290499)VISTOS, ETC.Ciente 

da decisão de fl. retro, na qual considerando que a parte autora reside 

nesta comarca, determinou a remessa dos autos a este juízo.Destarte, 

recebo o presente feito, tendo em vista que compete a Justiça Estadual 

julgar conflitos decorrentes de acidentes de trabalho e, deve esta ser 

demandada no foro do domicílio do segurado. Na sequência, determino a 

intimação das partes para, querendo, convalidar os atos, bem assim, as 

provas até o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Outrossim, no caso dos autos, ante a necessidade de realização de 

perícia médica na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a 

realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento, clínico geral, para realização do ato, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se.Caso o médico aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais).Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial 

exames complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a 

parte autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de 

Saúde-SUS.As partes deverão indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos, no prazo legal, sob pena de preclusão.Após, intimem-se da data 

designada, devendo a parte autora comparecer no local indicado, a fim de 

ser submetido(a) à perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo respectivo, a contar da intimação.Juntado o laudo 

supra, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na 

sequência, imediatamente conclusos.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 30 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 2849-84.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2849-84.2006 (Cód. 53188)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a manifestação da empresa outrora designada para 

realização da perícia determinada nos autos, intimem-se as partes para 

que se manifestem objetivamente acerca da petição de fls. 266/267.

Após, volvam-me conclusos para análise.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002446-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002446-78.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS IMPETRADO: 

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos em correição, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JEFERSON MANOEL 

FIGUEIREDO DE MORAIS em face do PREFEITO MUNICIPAL, Fábio Martins 

Junqueira, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Sustenta o impetrante que a autoridade coatora 

escalou o impetrante para usufruir férias em 15/12/2018, quanto ao 

período aquisitivo de 02/12/2017 a 01/12/2018, três meses após o 

impetrante já ter usufruído férias de período anterior. Desse modo, visa a 

suspensão dos efeitos da Portaria n.º 1102/2018, sob o argumento de que 

fere o artigo 71 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994, o qual 

estabelece que o prazo de 12 (doze) meses subsequentes para o Prefeito 

Municipal conceder férias ao servidor, contados da data em que o 

servidor tiver adquirido o direito. Com a inicial vieram documentos. É o 

relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que o 

mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, 

sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei 

nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...]. Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do 

“writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo. 

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e 

delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Além 

disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial 

e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do 

impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste 

sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda 

o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Impende 

consignar que, embora as férias do servidor público constituam direito a 

ele assegurado constitucionalmente, é pacífico na jurisprudência que a 

época de gozo do benefício fica submetido à discricionariedade da 
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Administração Pública, à qual incumbe decidir o momento oportuno para a 

sua fruição pelo servidor, observadas a conveniência e oportunidade do 

serviço, e o interesse público (STJ-Recurso ordinário em mandado de 

segurança 1997/0042296-8 - relator ministro José Arnaldo da Fonseca - j. 

em 09.12.1997). A propósito, ensina Hely Lopes Meirelles: A 

discricionariedade, como já vimos, traduz-se na livre escolha pela 

Administração, da oportunidade e conveniência de exercer o poder de 

polícia, bem como de aplicar as sanções e empregar os meios 

conducentes a atingir o fim colimado, que é a proteção de algum interesse 

público. Neste particular, e desde que o ato de polícia administrativa se 

contenha nos limites legais e a autoridade se mantenha na faixa de opção 

que lhe é atribuída, a discricionariedade é legítima. (Direito administrativo 

brasileiro. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 138). No caso em 

destaque, analisando detidamente o escolho probatório produzido nos 

autos, bem como, os argumentos despendidos pelo impetrante, em sede 

de cognição superficial, própria deste momento processual, não vislumbro 

a relevância dos fundamentos deduzidos, visto que a administração 

pública, no exercício de seu poder discricionário, por conveniência e 

oportunidade, pode, a bem do interesse público, determinar qual o período 

ideal do gozo de férias por parte de seus servidores, não importando tal 

ato em extrapolação dos limites da legalidade. Deste modo, reputo como 

sendo de rigor o indeferimento da liminar pretendida. Portanto, em sede de 

juízo provisório, não vislumbro a existência de um dos pressupostos 

essenciais autorizadores da concessão de medida liminar, ou seja, 

ausência de verossimilhanças das alegações, razão pela qual INDEFIRO a 

medida liminar pleiteada. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade impetrada 

para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias, 

cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à 

qual a autoridade coata está integrada para que se apresente no feito. 

Além das informações, a autoridade coatora deverá apresentar escala de 

férias referente ao mês de dezembro de 2018, bem como esclarecer o 

período aquisitivo de eventual férias escalada ao impetrante, no prazo de 

10 dias. Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as 

informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 

(dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Às providências. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 

2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002446-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o pagamento de diligência 

para expedição e cumprimento do Mandado de Notificação, devendo 

providenciar o recolhimento de duas diligências mediante GUIA PRÓPRIA a 

ser expedida no site do TJMT, juntando a Guia recolhida nos autos, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288879 Nr: 16156-85.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIE SUPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE KOSHIRO SAITO - 

OAB:187042/SP, JULIANA ROBERTA SAITO - OAB:211299/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263534 Nr: 27390-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 [...]Em caso de concordância, intimem-se as partes para que no prazo 

comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de 

honorários. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco 

dias, tornando os autos conclusos a seguir para arbitramento.Em caso de 

concordância do valor proposto, intime-se a parte requerente para 

proceder o recolhimento dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de se reputar prejudicada a perícia. Recolhido os honorários, 

intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. As partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail 

para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que 

formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 

deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários 

correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos e se 

manifestarem acerca da necessidade de outras provas.Cumprido a 

integralidade das determinações e procedidos todos os atos ordinatórios, 

encaminhe os autos conclusos.Intimem-se, comunique-se e se cumpra. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131844 Nr: 1630-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a sentença de fls. 127 transitou em julgado conforme 

certificado em fl. 130 e que as execuções em apenso retomaram sua 

marcha processual, o feito atingiu seu objetivo.

Assim, aguarde o transcurso de 30 dias em cartório e decorrido o prazo, 

nada sendo requerido pelas partes, proceda-se o arquivamento do 

presente feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124934 Nr: 3898-24.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA ALVES DE PAULA, ALICIO VEIGA, 

ANDRÉ JUNIOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Vistos em Correição.

Aguarde-se o translado dos documentos determinados no despacho de fl. 

161 da execução em apenso (código 125184).

Em seguida, intime-se o exequente para indicação de bens passíveis de 

penhora para o prosseguimento da execução.

Com manifestação, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração apresentados pela parte requerida acostada as 

fls. 2137/2165, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244679 Nr: 12509-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA (VIA EMBRATEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, FELLIPE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:180625/RJ, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:121.429/RJ, 

TATIANA CAMPOS MATOS - OAB:OAB/MG 100.244, VICTOR 

KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - OAB:167398/RJ

 Vistos em correição,

Considerando a incompatibilidade da pauta de audiência deste gabinete, 

designo nova data para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 13 de dezembro de 2018 às 17h00min (MT), 

perante este Juízo.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Intime-se e se cumpra, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226850 Nr: 15726-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligencia 

do oficial de justiça Por fim, observo que foram realizadas quatro 

diligencias a mais para cumprir a finalidade do mandado, assim esclareço 

que o valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) 

destinados ao custeio das despesas das diligências não foram suficientes 

ao custeio da totalidade destas, assim solicito da parte autora que 

providencie o pagamento da importância de R$ 146,96 (cento e quarenta e 

seis reais e noventa e seis centavos) a título de complemento das 

despesas de condução, referente a 04 (quatro) diligências locais 

realizadas nesta cidade .Quantia esta que deverá ser depositada 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficial LUBIA NUNES DA COSTA para recebimento dos 

valores, tudo conforme provimento em vigência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285196 Nr: 13241-63.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, CAIXA CONSÓRCIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747, 

GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10766, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações juntadas aos autos pelas requeridas , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280684 Nr: 9522-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSENI CABRAL DA SILVA ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCLINI ODONTOLOGIA, ALESSON M. DE 

LIMA, DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da certidão negativa do oficial de justiça abaixo 

Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. 

mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Vara Cível e extraído 

dos autos acima identificado, dirigi-me aos endereços fornecidos no 

mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo NÃO FOI POSSIVEL 

INTIMAR Douglas Rafael Kovalski Menezes, em virtude de não tê-lo 

encontrado nos endereços, sendo que, na clinica da referida faculdade 

não foi informado o horário em que o requerido poderia ser encontrado e 

estive no edifício várias vezes em datas e horários diferentes e sempre 

encontrei o apartamento vazio. Vizinhos nada qui-seram informar. Devolvo 

o mandado por decurso do prazo para cum-primento. O referido é verdade 

e dou fé. Tangara da Serra, 30 de outu-bro de 2018.Diogo Luiz Mazzutti- 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211447 Nr: 3173-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para fornecer o resumo da inicial via e-mail: 

ts.5civel@tj.mt.gov.br, para confecção do edital, no prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128879 Nr: 7792-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER, ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, BANCO 

PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUANTO A DECISÃO DO 

TRIBUNAL ACOSTADA AS FLS.415-417, NO PRAZO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152027 Nr: 636-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVANTES CORRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIOMAR PIRES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

227/234, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142975 Nr: 2446-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA PEREIRA, VIVIAN CARLA DOS SANTOS 

ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis, ante a certidão acostada as fls.91.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001289-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZORIPE BORGES DOS SANTOS OAB - 021.994.661-24 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES LAURENTINO DA SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001289-70.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO PROCURADOR: 

ZORIPE BORGES DOS SANTOS IMPETRADO: JUARES LAURENTINO DA 

SILVA Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança c/c Liminar impetrado 

por Eduardo Gonçalves de Carvalho, contra ato coator do Sr. Juarez 

Laurentino da Silva, chefe da 22ª Ciretran de Tangará da Serra/MT, ambos 

qualificados. Alega o impetrante que após apreensão de seu veículo em 

06/09/2015, por irregularidades, após o atendimento de todas as 

pendências, inclusive o pagamento de todas as multas incidentes sobre 

seu veículo MIS/CAMIONETA/NENHUMA, GM/BLAZER EXECUTIVE, 

ano/modelo, 2000/2000, preta, placa DDA 5050, Renavam 741952025, 

gasolina, teve a restituição condicionada ao pagamento de taxas de 

estadia em pátio pelo período de 180 dias. Após apresentar recurso 

administrativo e solicitar a limitação ao valor limite quando da data da 

apreensão, o órgão de trânsito negou o pedido sob o fundamento de 

alteração do limite de cobrança conforme previsto no § 10º do artigo 271 

do Código de Trânsito Brasileiro. Em razão do impedimento noticiado, 

impetrou o presente mandamus a fim de limitar a incidência da cobrança ao 

limite previsto no revogado artigo 262 do CTB. Com a inicial, vieram os 

documentos anexos conforme id. 13209140, 13208972 e 13208902. 

Recebido o mandamus, a inicial foi indeferida e determinou-se 

preliminarmente a intimação do impetrado para prestar informações quanto 

ao fato em questão. Notificada e intimada, a impetrada informou que o 

veículo de Placa DDA5050, foi apreendido e levado ao pátio do CIRETRAN 

em razão das irregularidades delineadas no documento id. 13586602 que 

só foram sanadas em 27/12/2017. A autoridade coatora apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de prova constituída e 

ainda, no mérito, a regularidade da cobrança das taxas de estadia 

conforme previsão legal (id. 13901827). Com vistas, o membro do 

Ministério Público consignou ausência de obrigatoriedade de parecer na 

presente demanda (id. 13652557). Após os autos vieram conclusos. É o 

breve relato. Fundamento. D E C I D O O artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo 

artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o 

instrumento apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, 

entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

“Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, página 581/582): “[...] a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese.” “[...] lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 
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ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.”. Inicialmente, 

em relação a preliminar de ausência de prova pré-constituída, é certo que 

o mandado de segurança é procedimento especial célere que não 

comporta maiores dilações probatórias. No entanto, o artigo 6º, §1 da Lei 

nº 12.016/2009, prevê expressamente a possibilidade de apresentação 

dos documentos necessários à prova do alegado pela autoridade coatora 

quando esta os possuir. O saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES, 

ministra o seguinte entendimento: As informações constituem a defesa da 

Administração. [...] Nas informações o impetrado deverá esclarecer 

minuciosamente os fatos e o direito em que se baseou o ato impugnado. 

Poderá oferecer prova documental e pericial já produzida. [...] (in 

MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS – Malheiros Editores – 22ª edição 

– 2000 – p. 87). Assim, é dever da autoridade impetrada a prova de que 

seus atos estão de acordo com as normas do CTB, não merecendo 

prosperar em sede preliminar tais indagações. Diante do exposto, não 

conheço a preliminar suscitada pelo impetrado. Superada tais questões, 

passo ao mérito. Verifica-se que o cerne da questão gravita em torno de 

se perquirir se agiu ou não a autoridade Impetrada com ilegalidade ao 

condicionar a restituição do veículo ao pagamento de multa de estadia de 

pátio pelo prazo de 180 dias. Assim, reputo que o imbróglio no presente 

caso é qual norma a ser aplicada em relação ao limite de cobrança das 

diárias de pátio do veículo apreendido. In casu, diante dos fatos e 

documentos apresentados, cosntata-se que o veículo do impetrante foi 

apreendido em 06/9/2015 conforme auto de apreensão nos autos (id. 

13208972, fl. 03). Muito embora da época do ocorrido até a efetiva 

regularização dos débitos e demais pendências no veículo, tenha ocorrido 

a alteração legislativa que revogou o aludido artigo 262, e inseriu o § 10º, 

no art. 271 e o § 5º no art. 328, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 

aumentando o limite de cobrança pela estadia em pátio em até 06 (seis) 

meses, é certo que o diploma legal a ser seguido é o previsto no revogado 

artigo 262 do CTB em razão da apreensão ter ocorrido anteriormente a 

entrada em vigor da Lei nº 13.281/2016 que instituiu o novo limite. Portanto, 

o pleito do impetrante merece guarida, pois o ato praticado pela autoridade 

coatora extrapolou os limites considerados para a cobrança da estadia à 

época dos fatos, aplicando ao caso nova regra legal não vigente no caso 

em análise. Assim, o ônus do impetrante, nos termos da legislação vigente 

à época da apreensão (art. 262 do CTB), se limita aos primeiros trinta dias 

em que o veículo permaneceu em depósito. Sobre o tema: FAZENDA 

PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, VEÍCULO LEGITIMAMENTE APREENDIDO POR 

FALTA DE LICENCIAMENTO, EM 2015. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO DO 

DETRAN/DF. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.281/2016. 

COBRANÇA DE DIÁRIAS ENTÃO LIMITADAS A 30 DIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. I. Apreensão de veículo automotor (veículo sem 

licenciamento) em 08.1º.2015. Fato anterior à entrada em vigor da Lei n. 

13.281/2016, que alterou o Art. 328, § 5º do Código de Trânsito (cobrança 

das despesas administrativas com estadia no depósito do DETRAN/DF 

agora limitada a seis meses). II. Em que pese o veículo da parte autora ter 

permanecido sob custódia e responsabilidade do recorrente pelo período 

de 180 dias, o ônus do proprietário, nos termos da legislação vigente à 

época da apreensão (CT, Art. 262) se limita aos primeiros trinta dias de 

depósito. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por 

seus fundamentos. Sem custas processuais. Honorários advocatícios 

(10% do valor da causa) pelo recorrente (Lei nº 9099/95, Arts. 46 e 55). 

(Acórdão n.1123385, 07201891120188070016, Relator: FERNANDO 

ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 

18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do Exposto, CONCEDO 

A ORDEM MANDAMENTAL pleiteada pelo Impetrante para determinar que a 

autoridade coatora proceda a liberação do veículo apreendido 

MIS/CAMIONETA/NENHUMA, GM/BLAZER EXECUTIVE, ano/modelo, 

2000/2000, preta, placa DDA 5050, Renavam 741952025, mediante o 

pagamento dos valores referente as taxas de estadia, todavia, limitada 

aos primeiros 30 (trinta dias) do período de permanência. Por fim, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Isento de custas, na forma da Lei. Honorários 

advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se 

cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001315-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NIVALDINO CORREA TOLEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

22ª ciretran de tangará da serra-mt. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001315-68.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ANTONIO NIVALDINO CORREA TOLEDO IMPETRADO: 22ª 

CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA-MT. Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por Antonio Nivaldino Correa Toledo, em 

desfavor de Juarez Laurentino da Silva, Chefe do Departamento Estadual 

de Trânsito – MT 22º CIRETRAN da Circunscrição de Tangará da Serra/MT, 

ambos qualificados no encarte processual ora em epígrafe. Alega o 

impetrante, em síntese, que teve ilegalmente inviabilizado o licenciamento 

de seu veículo - FORD/FIESTA FLEX, Ano/modelo, 2010/2010, placa NJT 

3465, cor prata, Renavam 212044656 - para o exercício de 2018, cujo 

documento segue anexado à inicial, por conta de pendência vinculada a 

infrações supostamente cometida pelo impetrante. Assevera que as 

notificações não obedeceram ao ordenamento jurídico e o impetrante está 

impossibilitado de emitir o CLRV atualizado de seu veículo. Com a inicial 

vieram documentos atinentes ao veículo. A liminar foi indeferida e 

requisitaram-se informações acerca da negativa de licenciamento e das 

pendências dos autos de infração. A autoridade coatora apresentou 

informações, dando conta de que a recusa do licenciamento em voga foi 

impossibilitado diante de débitos da impetrante quanto às multas aplicadas 

e já apreciado recurso pela JARI (id: 13901926) suscitando ainda em 

defesa (id: 13901953) preliminares de inviabilidade da via eleita e ausência 

de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a regularidade das multas 

aplicadas, estando o impetrante em desconformidade com as regras para 

o licenciamento de veículo automotor, não havendo abusividade ou 

irregularidade no condicionamento do licenciamento ao prévio pagamento 

das multas. Instado, o Parquet manifestou a ausência de intervenção 

ministerial no presente caso, ante a carência de interesse socialmente 

relevante (id. 14235327). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 

12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 
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Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, página 581/582): “[...] a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese. [...] lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.. Inicialmente, 

reputo desarrazoado o acolhimento das preliminares de inviabilidade da via 

eleita e de ausência de prova pré-constituída, visto que o mandado de 

segurança se volta contra o condicionamento do licenciamento ao 

recolhimento de multa e não contra as multas em si. Ademais, a via eleita é 

perfeitamente aplicável a tutela de direito líquido e certo quando tolhido por 

qualquer autoridade coatora, respeitadas as regras de competência. 

Assim, não há o que se falar em inviabilidade da via eleita. Em relação a 

preliminar de ausência de prova pré-constituída, é certo que o mandado de 

segurança é procedimento especial célere que não comporta maiores 

dilações probatórias. No entanto, o artigo 6º, §1 da Lei nº 12.016/2009, 

prevê expressamente a possibilidade de apresentação dos documentos 

necessários à prova do alegado pela autoridade coatora quando esta os 

possuir. Assim, é dever da autoridade impetrada a prova de que seus atos 

estão de acordo com as normas do CTB, não merecendo prosperar em 

sede preliminar tais indagações. Diante do exposto, não conheço as 

preliminares suscitadas pelo impetrado. Superada tais questões, passo ao 

mérito. Convém ressaltar que se reveste de total legalidade, a exigência do 

pagamento de multas de trânsito para obtenção da renovação do 

licenciamento do veículo, uma vez tendo sido obedecido a exigência legal 

da notificação ao proprietário do veículo, informando-o da existência da 

penalidade para que exerça a sua defesa, nos moldes do Código de 

Trânsito Brasileiro em regulamentação específica. A ênfase da 

jurisprudência dominante é no sentido de confirmar a legalidade dessa 

exigência, que não caracteriza, em princípio, abuso ou arbítrio da 

autoridade, desde que, como já acima enfatizado, esteja revestida dos 

pressupostos jurídicos de exigência e validade. Assim dispõe a súmula 

127 do Superior Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado”. Nesse aspecto, quando não ocorrer à prévia notificação do 

infrator é irregular a cobrança de pagamento de multas, a fim de liberar o 

licenciamento do veículo, em conformidade com a Súmula 312 do Superior 

Tribunal de Justiça: “No processo administrativo para imposição de multa 

de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação 

da pena decorrente da infração”. (grifo nosso) Outra não é a orientação 

dos tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a suspensão da 

multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao licenciamento do seu 

veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao pagamento de multas. 

Ilegalidade. Ausência de comprovação de notificação emitida. Incumbe à 

autoridade coatora provar a efetiva notificação. Segurança concedida 

para permitir renovação da licença veicular sem o pagamento das multas. 

Sentença mantida. (TJSP – REEX 10163272520148260224, Relator 

Ronaldo Andrade, 3ª Câmara de Direito Público, Julgamento em 

03/03/2015, Publicação: 20/03/2015) (grifo nosso) MANDADO DE 

SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MULTAS DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO 

DE MULTA. ILEGALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a vinculação 

do licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas, máxime se ao 

infrator ou ao proprietário do veículo não foi dado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. (ReeNec 103189/2012, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2013, Publicado no 

DJE 23/04/2013) (Grifo nosso) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VINCULADOS AO 

PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO 

INFRATOR. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A inadequação da via 

eleita é questão que se confunde com o mérito e com este deve ser 

examinada. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento do veículo 

ao pagamento de multas pendentes, quando não houver provas de que a 

dupla notificação foi realizada. O agente do órgão estatal, tendo em vista o 

princípio da legalidade, pode, por ocasião do licenciamento do veículo, 

condicioná-lo ao prévio pagamento das multas de trânsito. É 

imprescindível, contudo, que o infrator tenha sido duplamente notificado, à 

luz do art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB. Caso contrário, 

configura-se a conduta ilegal do agente público, de que resulta a 

declaração da insubsistência do registro da infração. (Apelação / 

Remessa Necessária 80662/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/02/2011, Publicado no DJE 25/03/2011) 

(Grifo nosso) Dessa forma, somente quando o infrator tenha sido 

previamente notificado da multa de trânsito, resguardado, assim, seu 

direito de defesa junto ao órgão competente, é que se torna legítima a 

exigência de pagamento para a renovação do licenciamento do veículo. E 

em razão disso, a autoridade de trânsito somente poderá condicionar o 

licenciamento do veículo ao pagamento de multa se o infrator, após a 

cientificação regular da autuação, for devidamente notificado da sua 

imposição, a fim de que seja resguardado o exercício do contraditório e da 

ampla defesa na esfera administrativa. Com efeito, as multas somente 

poderão ser exigidas como condição ao licenciamento caso tenha ocorrido 

as regulares notificações do infrator, nos termos dos artigos 281 e 282, 

do Código de Trânsito Brasileiro. No presente caso, há parcial direito 

líquido e certo a ser protegido, visto que apenas se mostra lícito o 

condicionamento do licenciamento prévio ao recolhimento de multas, desde 

que observada a regularidade do procedimento de constituição e 

exigibilidade do débito. Sobre os autos de infração questionados, 

vislumbra-se que a notificação de penalidade MTA1306816 foi expedida 

em 05/05/2017 e que o impetrante apresentou recurso junto à JARI em 

11/05/2017, sendo posteriormente indeferido o recurso em 15/08/2017, 

conforme extrato lançado em id. 13901966. Portanto, inexistindo 

irregularidades aptas a justificar a inexigibilidade da multa referente ao 

auto de infração MTA 1306816, não há qualquer ilegalidade no 

condicionamento do pagamento da mesma para o licenciamento do veículo 

descrito na inicial, devendo a ordem neste sentido ser denegada. 

Outrossim, sobre a alegação de duplicidade da notificação de penalidade 

MTA 1306707, ressai das informações prestadas pela autoridade 

impetrada em id. 14219638, ofício nº 241/2018/22ª CIRETRAN-MT, que 

houve equívoco no lançamento do referido auto de infração e que as 

medidas cabíveis para a sua correção foram solicitados ao setor 

competente, portanto, indevida a notificação do impetrante quanto a este 

auto de infração devendo a ordem, neste sentido ser concedida. De outro 

lado, em análise as informações prestadas e dos documentos 

colacionados aos autos, nota-se que não há comprovação da entrega do 

auto de infração BPM 0201999 ao impetrante. Assim, como não foi juntado 

nenhum documento que pudesse comprovar que esta última notificação da 

penalidade do auto de infração BPM 0201999 foi efetivamente recebida 

pelo impetrante, não sendo assegurada ciência da imposição da 

penalidade para a constituição desta multa. O saudoso mestre HELY 

LOPES MEIRELLES, ministra o seguinte entendimento: As informações 

constituem a defesa da Administração. [...] Nas informações o impetrado 

deverá esclarecer minuciosamente os fatos e o direito em que se baseou 

o ato impugnado. Poderá oferecer prova documental e pericial já 

produzida. [...]” (in MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS – Malheiros 

Editores – 22ª edição – 2000 – p. 87). Assim, não houve comprovação 

pelo Impetrado de que as notificações foram efetuadas segundo a norma 
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prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não ocorrendo à dupla 

notificação do impetrante. Portanto, desarrazoada a negativa imposta pelo 

Impetrado, consistente na condição de primeiramente recolher as multas 

irregulares para após elaborar o ato de licenciamento do automóvel fere o 

direito líquido e certo da Impetrante. Por tais razões, resta evidenciada a 

abusividade e ilegalidade da exigência, pelo DETRAN, do prévio pagamento 

da multa correspondente ao auto de infração BPM 0201999 para 

renovação do licenciamento do veículo do impetrante. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido inaugural e concedo a segurança 

postulada para assegurar ao Impetrante o licenciamento do veículo de sua 

propriedade - FORD/FIESTA FLEX, Ano/modelo, 2010/2010, placa NJT 

3465, cor prata, Renavam 212044656 - individualizado e discriminado na 

inicial, independente do pagamento das multas referente ao auto de 

i n f r a ç ã o  D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 0 1 9 9 9 - 5 4 5 2 / 0 1 ;  e 

DETRAN-111100-MTA1306707-7579/00, observadas as demais 

exigências legais. Por fim, julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. P. R. I. C. Tangará da Serra/MT, 17 de 

outubro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280034 Nr: 9009-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Vistos,

Diante da tempestividade certificada, nos termos do art. 593 do CPP, 

recebo o recurso de apelação.

Intimem-se para razões e contrarrazões.

Decorrido o lapso temporal para apresentação da(s) peça(s) acima 

mencionadas, encaminhe-se o feito para julgamento (art. 601, CPP).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 217096 Nr: 7548-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DOUGLAS LIMA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Intimação da advogado do reeducando acerca do cálculo de pena de fls. 

140.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 100852 Nr: 7928-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, GILMAR 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, DR. 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO, PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS, DECLINAR 

O ENDEREÇO DO RÉU PARA SER INTIMADO PESSOALMENTE DA 

SENTENÇA, SOB PENA DE SER INTIMADO VIA EDITAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 293711 Nr: 19873-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BAURU-SP, JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOSTAR COMERCIO DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON FRANCISCO TRIDA 

GALVÃO - OAB:OAB/PR 85.263

 Autos nº: 19873-08.2018.811.0055

Código Apolo nº: 293711.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de novembro de 2018, às 17:00 horas, para oitiva da 

testemunha de defesa Jaime Luis de Souza, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 290476 Nr: 17413-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Maxir Pacheco 

Ceolin - OAB:23.207-0

 Autos nº: 17413-48.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 290476.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2018, às 13h30min para oitiva da 

testemunha PM Roberto Carlos de Souza Cruz, que deverá ser INTIMADA 

para comparecer (eis que aposentada), para o fim de ser ouvida, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 30 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277479 Nr: 6964-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 
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OAB:4.816 OAB/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE, NO 

PRAZO DE 10 DIAS, APRESENTE DEFESA PRÉVIA, PODENDO ARGUIR 

PRELIMINARES E ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, 

OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, QUALIFICANDO-AS E 

REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159463 Nr: 8444-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Autos nº: 8444-20.2013.811.0055.

 Código Apolo nº: 159463.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Büttner 

Castor, ofereceu denúncia em 21 de janeiro de 2015 contra Carlos Ariel da 

Silva, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no 

artigo 217-A, caput, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade 

delitiva.

 Narra a peça acusatória, em apertada síntese, que:

[...]

no mês de maio de 2013, na residência do indiciado, situada na rua 

Projetada 1, quadra 220, lote 19, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e 

comarca de Tangará da Serra/MT, CARLOS ARIEL DA SILVA, por quatro 

vezes, com a finalidade inescrupulosa de saciar sua lascívia e 

concupiscência, teve conjunção carnal com Vitória Costa Santos, com 13 

anos de idade, conforme laudo de fls. 09/11. (fls. 05/05 verso)

 A peça inicial acusatória foi recebida em 11 de fevereiro de 2015, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 42.

O acusado, devidamente citado (fls. 51), por meio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 46/48, arguindo, 

preliminarmente, erro de tipo sobre a pessoa, razão porque pleiteou a 

absolvição do crime de estupro de vulnerável.

Às fls. 59/61 juntou-se aos autos relatório psicológico de estudo realizado 

junto ao réu.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 66, realizando-se ao interrogatório do acusado, conforme mídia de fls. 

68.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se a vítima Vitória Costa Santos e a 

sua genitora Waldelice Costa Salgado, conforme mídia de fls. 79.

Após, o Ministério Público apresentou, às fls. 80/83 suas alegações finais, 

pugnando pela condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 

217-A do Código Penal, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 

do mesmo Código.

Por derradeiro, a defesa do acusado apresentou suas alegações finais 

em forma de memoriais às fls. 87/91, pugnando pela sua absolvição, em 

razão da ocorrência do erro de tipo, nos termos do artigo 386, inciso VI, 

do Código de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A materialidade do delito é verificada por meio do boletim de ocorrência 

policial (fls. 09/09 verso), certidão de nascimento da vítima (fls. 11), laudo 

pericial de conjunção carnal (fls. 13/16), e pela prova oral constante nos 

autos.

Nessa primeira parte da sentença, quanto à idade da vítima, nos termos do 

artigo 155, parágrafo único, do CPP, a certidão de nascimento juntada às 

fls. 11 não deixa dúvidas quanto ao fato de que, na data de início dos 

crimes em apuração (em meados de maio de 2013), já que praticados em 

continuidade delitiva, a vítima contava com menos de 14 anos de idade.

Com efeito, iniciar-se-á pelas palavras da vítima quando inquirida pela 

Autoridade Policial:

[...]

QUE há oito meses tem um relacionamento com CARLOS ARIEL DA SILVA 

(com 20 anos de idade); QUE no dia 15/05/2013, resolveu ir embora com 

CARLOS para a cidade de Tangará da Serra/MT sem o consentimento de 

seus pais; QUE resolveu ir embora com CARLOS porque seus pais não 

iriam aceitar o namoro da declarante; QUE tanto a declarante quanto 

CARLOS tiveram a ideia de ir embora; QUE estava ficando na casa de 

CARLOS em Tangará da Serra; QUE teve relação sexual com CARLOS há 

03 dias. (fls. 10)

Em Juízo, a vítima ratificou, integralmente, o depoimento prestado na 

DEPOL, acrescentando que o acusado tinha conhecimento que ela era 

menor de 14 (quatorze) anos de idade (mídia de fls. 79).

Este depoimento da vítima foi corroborado pelo depoimento prestado por 

sua genitora Waldelice Costa Salgado que, acrescentou que o acusado 

possuía conhecimento de que a vítima contava menos de 14 (quatorze) 

anos de idade, inclusive, a declarante confirmou que o acusado lhe 

informou que iria esperar a vítima completar 14 (quatorze) anos para 

pedi-la em casamento. Relatou que não aceitava o relacionamento entre o 

acusado e a vítima, razão porque ele fugiu com ela para Tangará da Serra 

(mídia de fls. 79).

Por sua vez, a testemunha Gilvanete da Silva Tomaz ouviu dizer que a 

vítima possuía 15 (quinze) anos de idade (mídia de fls. 79).

Porém, as informações ganham ainda mais veracidade no interrogatório 

prestado pelo acusado na Delegacia de Polícia, confessando, dessa 

forma, a prática de abuso sexual com a vítima:

[...]

QUE CONFESSA ter tido relação sexual com VITÓRIA COSTA SANTOS; 

(...) Que não sabe dizer quando começou a namorar VITÓRIA, todavia, 

confirma ter se relacionado com ela aproximadamente oito meses, porém 

diz ter transado com ela por “quatro” vezes (...). (fls. 32/32 verso)

 O réu, por ocasião do seu interrogatório judicial, confessou a autoria 

delituosa que lhe foi impingida, aduzindo que manteve relação sexual com 

a vítima, mas, não sabia que ela era menor de 14 (quatorze) anos, 

destacando que a vítima revelou a sua avó que contava 15 (quinze) anos 

de idade (mídia de fls. 68).

 Diante do exposto, não é possível acolher a tese da defesa do erro de 

tipo.

O erro de tipo encontra previsão legal no art. 20 do Código Penal, in verbis:

 'Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o 

dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.'

 O erro de tipo invencível buscado pelo acusado ocorre quando nas 

circunstâncias em que o agente se encontrava, mesmo tomando todos os 

cuidados necessários, não teria como evitá-lo, tornando, portanto, o fato 

atípico.

 No caso em questão, não há elementos suficientes para corroborar a 

versão de que o acusado teria tomado todas as cautelas necessárias 

para evitar o cometimento do delito.

 Isso porque, diante do contexto fático em que ocorreu o crime, vejo que o 

acusado, com 20 anos à época dos fatos, teria total possibilidade e 

discernimento para, senão com exatidão, no mínimo, presumir a idade real 

da vítima.

 Neste sentido, militando em sentido contrário ao alegado, verifico que, 

conforme depoimento prestado pela mãe da vítima e pela própria vítima, o 

acusado iria aguardar ela completar 14 (quatorze) anos de idade, 

inclusive, o acusado trabalhava com o pai da vítima e também conhecia o 

irmão dela, além de contar que ele aliciou a vítima por quase 08 (oito) 

meses, por meio de mensagens telefônicas, circunstâncias que 

demonstram a falta de cautela por parte do agente e afasta a ideia de que 

qualquer homem médio incorreria no mesmo erro.

 Ademais, não é demais dizer, não há nenhuma contradição entre os 

depoimentos extrajudicial e judicial da vítima, porquanto, quando inquirida 

por duas vezes na fase extrajudicial, nenhuma das vezes foi perguntado 

a ela se o réu sabia de sua real idade e, quando perguntada em Juízo, 

respondeu positivamente. Não há que se falar, pois, em contradição.

Assim, conforme a orientação dos Tribunais Superiores, ciente o agente 

da idade da vítima, pouco importa para a configuração do crime de estupro 

de vulnerável do novel art. 217-A do Código Penal o seu consentimento, a 

sua experiência sexual anterior, sua aparência física ou o 

amadurecimento mental precoce (Súmula 593 do STJ).

 A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO 

CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 
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ANOS. CONSENTIMENTO PARA O ATO. IRRELEVÂNCIA. TESE FIRMADA 

EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 593/STJ. FATOS EXPLICITAMENTE 

ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. 

TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 

7/STJ.

I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e 

delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da 

quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os 

elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes 

à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação 

descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.

II - No julgamento de recurso especial, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de 

que, para a configuração do crime de estupro de vulnerável, basta a 

comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 

anos, não havendo qualquer relevância o consentimento ou a experiência 

sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento 

amoroso entre o agente e a vítima.

(REsp n. 1.480.881/PI, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

DJe de 10/9/2015).

Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp 1592176/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Não há que se falar em erro de tipo, pois, no caso presente o acusado 

sabia a idade da vítima, inclusive esse foi o motivo da não aceitação dos 

pais da vítima acerca do namoro e a fuga dela.

Não é demais dizer, que o acusado, quando inquirido judicialmente, afirmou 

que a vítima à época era virgem.

Da mesma forma, não irei reconhecer a atenuante da confissão 

espontânea, eis que o acusado admitiu ter mantido relação sexual com a 

vítima, sob a justificativa de que ela lhe teria dito que tinha 15 (quinze) 

anos de idade. Logo, o acusado procurou se esquivar de sua 

responsabilidade, sustentando a incidência de erro de tipo, eis que a 

aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 

“d”, do Código Penal NÃO incide quando o agente reconhece sua 

participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude (STF. 1ª 

Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013).

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume 

especial relevância, visto que a narrativa de menores de idade – seres em 

peculiar condição de desenvolvimento - não costuma contrariar a 

realidade, dada a atmosfera genuína que as permeia, notadamente em 

assuntos afetos à sexualidade, matéria na qual, salvo atípico e indesejável 

contexto em contrário, ainda não foram inseridas.

 Na hipótese, o relato prestado pela vítima lesada, em ambas as ocasiões 

em que ouvida foi uniforme, concatenado e coerente, a elucidar as 

investidas perpetradas pelo acusado.

 Inquirida judicialmente, a vítima ratificou, integralmente, o depoimento 

prestado na Delegacia de Polícia, aduzindo que manteve relação sexual 

com o réu quando era menor de 14 (catorze) anos (mídia de fls. 79).

 Não fosse isso, o próprio réu admite que, por quatro ocasiões, mantivera 

relações sexuais com a vítima.

Portanto, a um só tempo, encontra-se sedimentada nos autos a prova da 

materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, pois, as 

declarações da vítima são absolutamente concatenadas com os fatos 

visualizados nos autos, os quais ganham contornos irretorquíveis.

Forte nestas razões, demonstrada materialidade e autoria, à medida que a 

defesa não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer causa 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, imperiosa se faz a 

condenação do réu nos termos postos na denúncia.

No escólio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao 

caso em questão o instituto da continuidade delitiva, pois, no caso, restou 

suficientemente atestada a continuidade delitiva e a reiteração das 

infrações contra a vítima, que sofreu a violência sexual em meados de 

maio de 2013. Assim, tratando-se de 04 (quatro) práticas delitivas, o 

quantum de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela 

configuração do crime continuado, vai ser considerada a quantia 04 

(quatro) vezes, conforme delimitado pela denúncia, de maneira que deve 

ser no patamar legal de 1/4. Vejamos:

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. 

REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 

30 DIAS. INSTITUTO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REQUISITO ESPACIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. DECISÃO 

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia 

com a jurisprudência do STJ. 2. De acordo com a Teoria Mista, adotada 

pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do 

crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem 

objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como 

também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo 

entre os eventos. 3. Não se desconhece o entendimento da jurisprudência 

de que o lapso temporal superior a 30 dias impede, em regra, o 

reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não é 

absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas instâncias de 

origem em razão do preenchimento dos quesitos legais, inviável o 

afastamento apenas com base no requisito temporal. Precedente. 4. Não 

tendo sido analisado pela Corte de origem as condições de lugar, a 

despeito da oposição de embargos de declaração, deve ser arguida 

ofensa ao art. 619 do CPP, sem o que, aplicáveis as Súmulas 211/STJ e 

282/STF. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1629450/MG, 

Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 

04/10/2017)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 

CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência 

contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 

recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal 

conhecimento. Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será 

analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex 

officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE NOVA INCURSÃO NO CONJUNTO 

PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Na esteira do 

entendimento adotado por este Sodalício, para a caracterização da 

continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível 

o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de 

tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou 

vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Essa Corte tem entendimento 

firmado no sentido de considerar inviável o reconhecimento de 

constrangimento ilegal, quando a Corte estadual, em observância aos 

pressupostos elencados no art. 71 do CP, reconhece ausentes os 

requisitos normativos ao benefício. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE 

AUMENTO. INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITIVAS. 

CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGALMENTE 

PREVISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O entendimento jurisprudencial firmado por esta 

Corte acerca do tema é no sentido de considerar o número de infrações 

cometidas como fator determinante para o cálculo da fração de aumento a 

ser imposta. Dessa maneira, aplica-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, 

para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 

infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações 2. Esta Corte tem precedentes 

mantendo o aumento da pena pela continuidade delitiva em crimes sexuais 

com frações superiores à mínima legalmente prevista em situações nas 

quais o longo período de tempo e as circunstâncias sustentam o 

recrudescimento da reprimenda. 3. No caso destes autos, porém, o 

período de tempo relativamente curto (cerca de um mês), além da 

ausência de elementos capazes de demonstrar a necessidade de 

elevação da pena pela continuidade delitiva em fração superior à mínima 

legalmente estabelecida, mostra-se imperiosa a redução das penas, 

aplicando-se o menor aumento previsto no art. 71 do Código Penal. 3. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

redimensionar a pena imposta ao paciente para 21 (vinte e um) anos de 

reclusão. (HC 393.466/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço 

para CONDENAR como por condenado tenho o acusado Carlos Ariel da 

Silva, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, do 

Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 
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espécie do delito.

 Seus antecedentes são ruins, eis que o acusado possui 04 (quatro) 

executivos de pena (Códigos 76311 da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT; Código 127974 da Comarca de Juína/MT; Códigos 211980 e 

174473 desta Comarca de Tangará da Serra/MT), razão porque, dois dos 

quatros executivos serão utilizados nesta fase para valoração negativa 

dos maus antecedentes e o outra a justificar o aumento da reprimenda 

básica à conta da conduta social do condenado, remanescendo um 

executivo apto a justificar o aumento na segunda fase dosimétrica para o 

reconhecimento da reincidência, sem que haja qualquer ilegalidade ou bis 

in idem, conforme orientação jurídica predominante do Superior Tribunal de 

Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA 

DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

AFIRMAÇÕES CONCRETAS. (II) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. 

ART. 385 DO CPP. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, 

por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a 

dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em 

hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, 

constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no 

acervo fático-probatório. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, 

suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza da 

substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - crack. 

Precedentes. 3. Da análise da folha de antecedentes do sentenciado, 

constam quatro condenações definitivas. Assim, correto o aumento da 

pena-base diante dos maus antecedentes, pois presente condenação 

definitiva em desfavor do paciente, anterior à data do fato em análise, 

diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção 

para a configuração da reincidência. 4. Do mesmo modo, considerada uma 

condenação definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; 

outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; 

remanesce uma condenação passada em julgado bastante a justificar o 

aumento da reprimenda básica à conta da conduta social do agente. 

Precedentes. 5. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "Não ofende o 

princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não 

descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de 

Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

10/05/2016, DJe 20/05/2016). 6. Habeas corpus denegado. (HC 

381.590/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

 A sua conduta social é reprovável, ante a quantidade de crimes em tese 

praticados pelo condenado, inclusive, alguns com sentença condenatória 

transitada em julgado e, principalmente, por não ser esse o comportamento 

que se espera de um determinado individuo perante a sociedade, 

conforme precedente da Corte Superior do país alhures transcrito.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima contribuiu para a execução do delito, pois, 

consentiu na prática sexual.

 Dessa forma, FIXO a pena base em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses e 

3 (três) dias de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que existe 

circunstância atenuante da menoridade relativa, pois, ao tempo do crime o 

acusado contava 20 (vinte) anos de idade (fls. 19). Todavia, hei por bem 

COMPENSAR a atenuante da menoridade relativa com a agravante da 

reincidência, razão porque MANTENHO a pena intermediária 11 (onze) 

anos e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

diminuição da pena. Porém, é de se aplicar a causa de aumento da 

continuidade delitiva, pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando 

do patamar de 1/4 da pena, nos termos do artigo 71 do Código Penal, 

ELEVANDO-SE a pena para 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses e 3 

(três) dias de reclusão.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade 

da pena e a violência perpetrada.

De plano, NÃO CONCEDO AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE, razão porque DECRETO a prisão preventiva de Carlos Ariel 

da Silva, ante a periculosidade do condenado, evidenciada pela real 

possibilidade de reiteração delitiva, porquanto responde a outros 

processos criminais, além de ostentar quatro condenações transitadas em 

julgado.

 Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se 

ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - 

e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e 

a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e 

provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente 

motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos 

termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo 

Penal.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está 

devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo 

falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de 

justificar a sua revogação.

No ponto, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA já se posicionou:

HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E 

CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 

DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CUSTÓDIA DECRETADA 

PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA 

CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. REITERAÇÃO 

DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM 

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. A alegação de inexistência de indícios de autoria não pode ser 

examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por 

pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito 

do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. Ademais, "não cabe, 

em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte 

probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além 

de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a 

verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da 

sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, 

Relator. Min. Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do 

indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação 

pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando 

estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, 

sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem 

inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos 

na legislação processual penal.

3. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente 

motivada, pois destacou o Magistrado de piso que o arrombamento de 

agência bancária "constitui infração penal que exige certa organização e 

planejamento, além de um razoável conhecimento dos sistemas de 

segurança dos bancos", de modo que "dificilmente esse tipo de delito é 

cometido por amadores ou novatos", enfatizando que "a sequência de 

arrombamentos de caixas eletrônicos cometidos pelos réus no mesmo 

estabelecimento indica sua periculosidade". Invocou o Juízo de primeiro 

grau, ainda, a reiteração delitiva do paciente, o qual foi condenado 

anteriormente por delito similar, consoante se extrai, inclusive, da 

sentença condenatória juntada aos autos. Portanto, a custódia preventiva 

está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a 

gravidade concreta das condutas, a periculosidade social do paciente e 

sua contumácia criminosa.

4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

(HC 429.254/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

Assim posto, EXPEÇA-SE o mandado de prisão do acusado.

 Custas pelo acusado

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 
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Constituição Federal).

Após a prisão do acusado, EXPEÇA-SE a competente guia de execução 

provisória de pena, antes mesmo do trânsito em julgado da presente 

sentença, em total conformidade com a Súmula 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

ENACAMINHE-SE cópia desta sentença para todos os executivos penais 

do acusado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS (REQUERIDO)

NEUSA GIACOMELLI (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE NOBRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGINI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/02/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001595-73.2017.8.11.0055. REQUERENTE: TARCISO DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 
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valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

TANGARÁ DA SERRA, 3 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010626-42.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI OAB - MT0012396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002030-13.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 16155463). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON IUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MORIMOTO (REQUERENTE)

JANETE NUNES SALES MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO OAB - 

MT23852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

VISTOS. O requerimento do ID 16303128 será analisado posteriormente à 

audiência de conciliação, tendo em vista a necessidade de oportunizar a 

manifestação da empresa reclamada. Ressalto que, em caso de 

concordância da reclamada e na hipótese de eventual composição 

amigável, não há impedimento para que as partes transacionem na própria 

audiência de conciliação, tendo em vista que o i. advogado dos 

reclamantes está dotado de poderes para transigir. Assim, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra, 05 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011782-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VANESA POSSAMAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 
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voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 05 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001423-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA EDUARDA JOENCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo: 

1001423-97.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: MARIA LEDY FILIPIN 

EXECUTADO: PATRICIA EDUARDA JOENCK Vistos. Embora o exequente 

tenha requerido o prosseguimento do feito, não fez qualquer requerimento 

na petição do ID 16310798. Cabe à parte formular os requerimentos que 

entender necessários para deliberações do Juízo. Assim, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. TANGARÁ DA 

SERRA, 5 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE VITALINA NUNES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-57.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 dias, manifestar 

sobre o pedido do ID 16273000. Sem prejuízo, certifique a Sra. Gestora se 

houve a devida publicação da sentença do ID 15939607 via DJE, com a 

regular intimação das partes, bem como se foi relatado algum problema 

com o sistema. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 
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2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos. INTIMO a Parte Reclamante para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CAMACHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408/O-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002003-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE ANDRADE VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICELLY LAIZ DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, OAB/MT 7.557 para 

regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002473-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Em virtude da matéria objeto do processo na origem, este Juizado 

Especial não tem competência para o cumprimento do ato, razão pela qual 

determino providencie-se cancelamento da distribuição da presente, 

consignando que o interessado deverá promover sua regular distribuição 

junto ao Juízo competente. Dê-se ciência ao requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Designo o dia 28 de novembro de 2018, às 14h00, para 

realização de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as que poderão vir acompanhadas de advogado, podendo, 

ainda, cada parte, independentemente de prévio rol, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 
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deverá ser feita por meio do patrono. A audiência servirá para instrução 

tanto deste quanto do Processo nº 1002418-13.2018.811.0055, em 

apenso. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 30 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para realização de busca de dados no sistema SIEL é necessário 

que, além do nome da genitora do executado seja informado também a 

data de nascimento ou o número do seu título de eleitor. Assim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, informar os dados necessário para 

o análise do pedido, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILELLA BONZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá à parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se, após o que será proferida sentença de 

extinção, com expedição de certidão de crédito, conforme deliberado pelo 

referido Juízo em decisão proferida nos autos acima mencionados. Deverá 

o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDRO CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinada a suspensão do seguro em seu nome, 

bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato em seu 

benefício previdenciário. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 

verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou, concomitantemente, 

2 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, todas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 
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decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1002458-92.2018.8.11.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante duas companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria, sobre a qual estão ocorrendo os 

descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato a 

produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência da contratação 

do seguro, o fato de a prova até este momento produzida não ser 

equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que os descontos podem produzir. Verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão, tornando os descontos a produzir seus 

regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para 

determinar a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Tendo em vista a aparente conexão entre as causas, 

determino o apensamento destes autos ao Processo nº 

1002458-92.2018.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 5 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002458-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDRO CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinada a suspensão do seguro em seu nome, 

bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato em seu 

benefício previdenciário. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 

verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou, concomitantemente, 

2 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, ambas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 

decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1002457-10.2018.8.11.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante duas companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria, sobre a qual estão ocorrendo os 

descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato a 

produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência da contratação 

do seguro, o fato de a prova até este momento produzida não ser 

equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que os descontos podem produzir. Verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão, tornando os descontos a produzir seus 

regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para 

determinar a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 
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desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Tendo em vista a aparente conexão entre as causas, 

determino o apensamento destes autos ao Processo nº 

1002457-10.2018.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 5 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002426-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. ROSILAINE ALVES DA SILVA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento do 

medicamento descrito na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica 

do fármaco. Conforme expõe na inicial, a reclamante é portadora de 

Trombofilia, tendo-lhe sido prescrito o uso do medicamento Enoxaparina 

40mg, que é de alto custo e não foi fornecida pelos reclamados por 

intermédio do Sistema Único de Saúde. Por essas razões, fundamentado 

em dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, 

afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de fornecimento do mencionado 

medicamento e requer, em razão da urgência própria ao caso, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando que o 

medicamento não é fornecido pelo SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante apresenta diagnóstico de Trombofilia que, conforme 

demonstrado na inicial, precisa de tratamento adequado o que só é 

possível mediante a ingestão do medicamento solicitado ao Poder Público. 

Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros 

suficientes para custear a aquisição periódica dos medicamentos 

necessários para seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É 

visível a hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios 

da justiça gratuita. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para aquisição do medicamento prescrito por indicação 

médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por meio 

da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os 

entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse 

mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o 

legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” E para 

atendimento das normas em evidência, o Ministério da Saúde editou a 

Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de 

financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, 

estabelece as diretrizes a serem seguidas para os casos de necessidade 

de fornecimento aos cidadãos de medicamentos que sejam de alto custo, 

revelando que a própria administração pública tem ciência da obrigação 

que tem de atender os hipossuficientes. Nesse aspecto, insta salientar 

que a reclamante demonstrou ter tentado conseguir o medicamento 

através da rede municipal de saúde, que informou que o fármaco não está 

disponível. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante do art. 1º, 

§ 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. Além disso, juntou aos autos laudo 

médico, em que justifica a necessidade de utilização dos medicamentos 

ora pretendidos, embora não constem das listas do SUS, tendo em vista 

que eles têm melhor eficácia do que aqueles similares fornecidos na rede 

pública. Nesse passo, cumpriu a reclamante os requisitos exigidos no 

julgamento do REsp 1.657.156. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é 

inegável o dever solidário dos vários entes da federação, em garantir 

integral tratamento de saúde àqueles que o necessitam: STF-0058774) 

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 

EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 

ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao 
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Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da 

população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando 

essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da 

questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer o medicamento o que demonstra que 

a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneça o medicamento vindicado pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá a reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento ENOXAPARINA 40mg, 

em quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 5 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde
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1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004383-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA LETICIA CAMARGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004383-56.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: PAMELA LETICIA CAMARGO DOS SANTOS 

Vistos etc. I. Recebo a inicial bem como os documentos que a instrui. II. 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte Requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO a realização de restrição judicial 

do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 

9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, CITE-SE a parte 

Requerida para, EM QUINZE (15) DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO 

(5) DIAS a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da 

mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada 

a liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003044-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CAMILA SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003044-62.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: VERA LUCIA DA COSTA REQUERIDO: KEILA CAMILA 

SCHMIDT Vistos etc. I. Tendo em vista necessidade de readequação de 

pauta diante da inexistência de cumprimento do despacho inicial, 

redesigno o ato para o dia 21/11/2018 às 15:00. II. Intime-se as partes, 

bem como o MP, com a urgência que o caso requer. III. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003349-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA EMILIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ESTEVO SILVESTRINI (RÉU)

MARIO ANTONIO SILVESTRINI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003349-46.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ISAURA EMILIA DE JESUS RÉU: MARIO ANTONIO SILVESTRINI, 

MARCIO ESTEVO SILVESTRINI Vistos etc. I. Tendo em vista necessidade 

de readequação de pauta diante da inexistência de cumprimento do 

despacho inicial, redesigno o ato para o dia 21/11/2018 às 16:00. II. 

Intime-se as partes, com a urgência que o caso requer. III. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA BEDIN HOSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

12/11/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152476 Nr: 1383-65.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES DA APARECIDA RIBEIRO, JAMILE SANZOVO, 

DIOGO ARMANDO SANZOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrissy Leão Giacometti - 

OAB:15596/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

Gustavo Eduardo Reis de Siqueira - OAB:6780/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANY FRANK, 

para devolução dos autos nº 1383-65.2018.811.0045, Protocolo 152476, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004679-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004679-78.2018.8.11.0045 Vistos etc. Remeta-se com 

urgência o presente feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, em consonância com o endereçamento da petição inicial 

apresentada, providenciando-se as baixas devidas. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004436-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DOUGLAS LEMES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDA ADRIANE BARTH OAB - MT21826/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

FELIPE ORTULANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004436-37.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CHARLES DOUGLAS LEMES CABRAL REQUERIDO: FELIPE 
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ORTULANI, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. 1. 

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela” proposta por CHARLES DOUGLAS LEMES CABRAL em desfavor 

de FELIPE ORTULANI, alegando em síntese, que houve celebração de 

contrato verbal entre ambos com a entrega de um veículo em nome do 

autor, entretanto não houve a transferência do documento do referido 

automóvel, resultando em prejuízos ao autor por inadimplemento de 

responsabilidades quanto ao veículo automotor. 2. DECIDO. Conforme se 

extrai da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível a 

demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Analisando detidamente o pleito, verifica-se a 

necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, diante das provas 

unilaterais juntadas no processo e da ausência de contrato firmado entre 

as partes, impossibilitando a análise ante a inexistência do contraditório. 

Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. 

BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 2. Com efeito, inviabiliza-se a 

concessão de tutela sumária quando o feito necessita de intensa e 

extensa dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de 

Instrumento, para amparar o direito vindicado. 3. Agravo de Instrumento 

conhecido e desprovido. (TJ-DF 07055238720178070000 DF 

0705523-87.2017.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de 

Julgamento: 10/08/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Sendo assim, INDEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 4. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos moldes do art. 98 e seguintes do CPC. 5. Designo audiência 

de conciliação/mediação para a data de 11/03/2019, às 16h00min, a qual 

será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC. 6. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a 

presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. 7. 

O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na 

data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver auto composição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 8. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). 9. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 10. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). 11. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 12. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). 13. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). 14. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA ALVES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1002866-50.2017.8.11.0045 para dia 06 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001272-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAGHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001272-35.2016.8.11.0045 para dia 06 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004538-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHIKASU OKA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004538-59.2018.8.11.0045. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: YOSHIKASU OKA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: FIAGRIL Vistos. 1. Yoshikasu Oka, devidamente qualificado, 

propôs o presente Embargo de Terceiro em face de FIAGRIL LTDA, 

também identificada, aduzindo, em síntese, ser o embargante legítimo 

proprietário e possuidor da área registrada na matrícula n. 1.675 

CRI/Tapurah - MT, com área de 900,00 hectares, desde meados de 2008, 

em decorrência de acordo judicial transitado em julgado, a qual alega ter 

sido atingida por averbação premonitória de execução promovida em 

desfavor de Jerson Stragliotto e Maria Eledir Dezordi Stragliotto. Pugna, 

pois, pelo levantamento da averbação premonitória AV.02/1.675, 

apontando a execução por quantia certa em desfavor de Jerson 

Stragliotto e Maria Eledir Dezordi Stragliotto (autos n. 

1000561-30.2016.8.11.0045). Juntou documentos. Após, vieram 

conclusos para deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. 

Tratam-se de embargos de terceiro em que se postula o levantamento da 

averbação premonitória indicativa de execução de título extrajudicial em 

desfavor de Jerson Stragliotto e Maria Eledir Dezordi Stragliotto. Dispõe o 

artigo 678 do CPC que “A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido”. São quatro, portanto, os requisitos para a oposição 

dos embargos de terceiro: a) a existência de um ato de constrição ou 

ameaça de constrição; b) que se obedeça ao prazo fixado no artigo 675 

do Código de Processo Civil; c) que o embargante seja terceiro ou 

equiparado a terceiro; d) que o embargante seja proprietário ou possuidor 

da coisa. O primeiro decorre da evidente constatação de anotação de 

ajuizamento de ação de execução à margem da matrícula 1.675 do CRI de 

Tapurah/MT por parte da embargada – Fiagril Ltda -, consoante 

AV-02/1.675 (id. 16128320). O segundo requisito também resta 

comprovado, já que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no 

processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a 

sentença, e, no processo de execução, até cinco dias depois da 

arrematação, adjudicação ou remissão, mas sempre antes da assinatura 

da respectiva carta (CPC, art. 675), sendo de se reconhecer, ainda, que 

em caso de terceiro que exerce a posse sobre o imóvel ou parte do imóvel 
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objeto de ação possessória, deve-se computar como termo inicial do 

prazo para a propositura dos embargos de terceiro a data em que for 

cumprida a ordem contra ele, conforme entendimento já pacificado do 

Superior Tribunal de Justiça. Dos autos também se extrai, num juízo 

sumário de cognição, que o embargante se afiguram como terceiro, 

bastando para apurar tal fato verificar que não é parte, nem autor, nem 

réu, nem substituído processual no feito executivo onde se deu o ato de 

averbação. Comprovado, portanto, pelo menos preliminarmente, o terceiro 

requisito. No que tange ao quarto requisito, importante consignar que a 

verificação da posse ou do domínio nesta fase dos embargos de terceiro 

deve ser sumária e superficial, destinada apenas a orientar a análise do 

pedido liminar. Não se exige, neste momento, a prova plena e cabal da 

posse/domínio do embargante, que deverá ser verificada somente a final, 

mas sim uma prova sumária de sua posse/domínio (art. 677, CPC). Se 

assim é, sob o lume deste vetor, tenho que restou demonstrada, num juízo 

eminentemente preliminar, a posse/domínio do embargante sobre a área 

embargada, conforme se vê dos documentos coligidos, notadamente a 

cópia do acordo judicial, devidamente homologado e a respectiva certidão 

de transito em julgado, em meados de 2008 (id. 16128307). 3. ANTE O 

EXPOSTO, com base nos artigos 674, 675 e 678 do CPC, recebo nesta 

data os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal somente quanto ao(s) bem(ns) embargado(s), o que 

deverá ser certificado nos autos principais e, ainda, defiro o pedido de 

liminar realizado na inicial, para o fim de determinar o levantamento da 

averbação AV-02/1.675 do 1º CRI de Tapurah/MT, no prazo de 10 dias, 

sob pena de indenizar a parte contrária, nos termos do artigo 827, § 5º do 

CPC, aplicado analogicamente. 4. Sem prejuízo da decisão supra, o relato 

inicial e os documentos que instruem a referida peça evidenciam a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nessa toada, 

em consonância com o disposto no artigo 99, § 2o do CPC, faculto a parte 

autora, no prazo de 15 dias, comprovar o preenchimento dos referidos 

pressupostos. 5. Cite-se o embargado para, no prazo de quinze (15) dias, 

apresentar contestação, consignando-se que, não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante. 6. Expeça-se o necessário. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 30 de outubro de 2018. Cássio Luis Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004674-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO COLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004674-56.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

KAIRO COLLI RÉU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos. 1. Tendo em vista que o autor firmou contrato de consórcio 

para pagamento de parcela expressiva (id. 16266367), sendo empresário 

individual exercente da atividade indicada, avilta a incompatibilidade com a 

alegação de miserabilidade processual, por isso deverá ser oportunizado 

a demonstração em contrário. 2. Intime-se, portanto, a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a miserabilidade processual, sob 

pena de indeferimento da benesse perseguida. LUCAS DO RIO VERDE, 5 

de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004617-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BUENO DA SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004617-72.2017.811.0045. Indefiro o pedido formulado pela 

requerida no evento nº 16267543. É que, de acordo com os elementos 

informativos do processo, após a prolação da decisão encartada no 

evento nº 15662973, a requerente teve acesso aos autos, através de seu 

novo procurador Dr. Fabricio Schabat Mensch, que inclusive juntou nova 

petição (evento nº 16222037 - pág. 1). Portanto, levando-se por linha de 

estima que em sede de processo judicial eletrônico as intimações são para 

acesso aos autos, e não para determinada decisão, e que ao acessar os 

autos a parte tem o dever de tomar ciência de todas as decisões até então 

proferidas, considera-se, por força de proposição lógica, que a autora 

está ciente da decisão interlocutória proferida no evento nº 15662973. 

Registro, por oportuno, que o digno advogado Dr. Fabricio Schabat 

Mensch já consta no cadastro do processo como advogado que patrocina 

os interesses da requerente. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004343-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004343-74.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de 

dezembro de 2018, às 15h00min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004380-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004380-04.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de 

dezembro de 2018, às 15h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 
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oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004522-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. F. Z. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO MATTOS OAB - PR80843 (ADVOGADO(A))

CLEONICE ALVES CARNEIRO OAB - PR84773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE FREITAS SILVEIRA OAB - PR39538 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

V. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

Carta Precatória n.º 1004522-08.2018.811.0045. DESIGNO o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 13h30min, para realização de audiência para 

inquirição da testemunha Valdemar Amado dos Santos. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para a realização de audiência. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004381-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004381-86.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de 

dezembro de 2018, às 16h00min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004421-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO PANDOLFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDIO ANTONIO MACHADO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte exequente para efetuar o complemento de diligência 

requerido pelo Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 60,00 (Sessenta 

Reais).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25128 Nr: 2966-71.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉCIO FRASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2966-71.2007.811.0045.

Primeiramente, considerando-se o teor da certidão encartada na fl. 400, 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor a ser cumprida pelo Município de 

Lucas do Rio Verde, conforme determinado na decisão judicial da fl. 386.

Após, providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, 

promovida pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Clécio Frasseto.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121408 Nr: 1289-88.2016.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY FÁTIMA HENNING JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALDANHA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Intimação do(a) Dr(a). ELIZIANE KOCH, OAB-MT Nº 6167-B), nos termos 

do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os 

autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do 

Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista 

ultrapassou o período legal de carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 39040 Nr: 4066-56.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A, REOLON 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n.º 4066-56.2010.811.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame dos embargos declaratórios 

apresentados pela requerida Allianz Seguros S/A, inclusive acerca da 

tempestividade.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 938-28.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IZELINO ALESSI VITORIO, MARIA VARAL 

ALESSI, DELMAR ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 938-28.2010.811.0045.

Deixo de conhecer a petição da fl. 351, pois estranha ao feito.

Em sede de juízo de retratação, realizado no recurso de agravo de 

instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo Civil], MANTENHO a 

decisão judicial que declarou liquido o valor da dívida, haja vista que os 

fundamentos invocados para ancorar/lastrear o veredicto não restaram 

superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido.

Caso haja solicitação pelo Juízo “ad quem”, oficie-se informando que a 

decisão foi mantida e que o recorrente cumpriu o disposto no art. 1.018, § 

2.º do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87488 Nr: 1317-61.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HANN, GRITERRA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949/MT

 Processo n.º 1317-61.2013.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º e art. 437, § 1.º, ambos do 

Código de Processo Civil, proceda-se a intimação dos requeridos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito do 

requerimento e dos documentos juntados pelo autor.

Expeça-se alvará de liberação, referente ao valor dos honorários, em 

benefício do perito. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97004 Nr: 3546-57.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CATTANI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CAVERZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743

 Processo n.º 3546-57.2014.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 131 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95813 Nr: 2566-13.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALLE ALVES LEITE, DEBORA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2566-13.2014.8.11.0045.

Designo, para realização da prova pericial, o dia 12 de dezembro de 2018, 

a partir das 13horas. Intime-se o requerente, através do advogado 

constituído, via DJe, para que, na data agendada para a realização da 

perícia, compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. 

Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de submeter-se a perícia. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40613 Nr: 918-03.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento 

da petição inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99411 Nr: 5515-10.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLEI FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA JULIA FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Rodrigues Coimbra - 

OAB:17065, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT
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 Processo n.º 5515-10.2014.811.0045.

Compulsando os elementos informativos do processo, mormente o 

conteúdo do CD encartado na fl. 736 dos autos, verifica-se que por 

ocasião do depoimento da testemunha Antônio Moreira da Silva Filho, não 

houve a gravação audiovisual das perguntas realizadas pelo advogado da 

requerida e das respectivas respostas. Portanto, como forma de garantir a 

ampla defesa e o contraditório, DESIGNO o dia 12 de dezembro de 2018, 

às 13h30min, para a complementação do depoimento da referida 

testemunha.

Proceda-se à intimação da testemunha Antônio Moreira da Silva Filho, 

mediante a expedição de mandado judicial, para que compareça na 

solenidade.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 148657 Nr: 8842-55.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial da ação de embargos de terceiro, por Terezinha de Jesus Schirmer 

Mattos contra Banco do Brasil S/A, para o fim de:a) DECRETAR a 

impenhorabilidade do bem imóvel, objeto da matrícula 31054 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, e, como 

consequência direta, DETERMINAR o imediato cancelamento da penhora 

realizada no âmbito da demanda executiva n.º 3728-87.2007.8.11.0045, 

código 25891, e a manutenção da autora na posse do bem imóvel ‘sub 

judice’;b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a empresa 

embargada no pagamento de custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho executado 

por parte do advogado e a natureza da demanda.Uma vez preclusa a 

presente decisão, DETERMINO que seja trasladada cópia integral do 

presente veredicto à demanda executiva que se encontra em 

apenso.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99985 Nr: 5916-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA, HUDSON ROGÉRIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5916-0.2014.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o com o intuito de obter as 2 últimas declarações de imposto 

de renda, as declarações sobre operações imobiliárias (DOI), e 

declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural (DITR) dos 

executados

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83573 Nr: 3068-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

para o fim de:a) DECRETAR a curatela da requerida Rodinéia de Arruda, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil;b) FIXAR os limites da curatela, à prática de atos de conteúdo 

patrimonial e negocial, bem como relativamente ao gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada;c) CONFIRMAR a curatela provisória 

precedentemente concedida e, como corolário, nomear-lhe curador 

definitivo Anisia de Almeida, mediante a confecção de termo de 

compromisso nos autos; ed) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito.e) DETERMINO a extração de ofício, 

remetendo-lo ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos 

direitos políticos da curatelada.Proceda-se à inscrição do presente 

veredicto no CRC das Pessoas Naturais e à sua publicação, tanto na 

imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro 

do intervalo de 10 (dez) dias, também como no sítio do tribunal e na 

plataforma de edital do CNJ por 06 meses.INDEFIRO requerimento de 

reconsideração da decisão judicial que determinou a realização da prova 

pericial e nomeou médico particular para produzir a prova, haja vista que o 

ato processual já se consumou e não subsiste razão jurídica para 

renovar-se o ato.Considerando-se que a forma de pagamento de 

honorários periciais no âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, na 

hipótese de competência delegada, se materializa através da expedição, 

no âmbito do próprio processo, de requisição de pequeno valor, como 

forma de concretizar-se a aplicação do principio da equivalência material, 

DETERMINO que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo 

de proceder ao pagamento dos honorários do perito. Intime-se o Estado de 

Mato Grosso.Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil para averbação.Custas processuais pela autora, 

ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98816 Nr: 5036-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAVERZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CATTANI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 Processo n.º 5036-17.2014.811.0045.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.
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Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83391 Nr: 2877-72.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILDO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANILZA ALMEIDA VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO JOSE ROSSATO 

JUNIOR - OAB:8599/MS, LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS

 Processo n.º 2877-72.2012.8.11.0045.

Considerando-se que a ordem judicial de anotação à margem da matrícula 

do bem imóvel acerca da existência da ação objetivava dar publicidade e 

prevenir litígios e que a demanda já foi julgada, por homologação de 

transação civil celebrada entre as partes litigantes, DETERMINO o 

cancelamento da averbação “AV 2-14.176” realizada na matrícula n.º 

14176 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis/MT. Após, arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107371 Nr: 2508-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAINA GILDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 2508-73.2015.811.0045.

Considerando-se o teor da certidão retro, expeça-se alvará de liberação, 

da fração de 30% do valor depositado no processo, em prol do advogado 

Dr. Lucas Fratari da Silveira Tavares, registrando-se os dados bancários 

indicados na petição das fls. 199/200.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestem a respeito do pagamento integral da dívida, registrando-se que 

a ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97908 Nr: 4286-15.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:248221, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB4, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente, registrando-se os dados bancários 

indicados na petição da fl. 243 dos autos. Intime-se a exequente, mediante 

a expedição de mandado, acerca da liberação dos valores em dinheiro, 

realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, § 3.º da 

CNGCGJ/TJMT].

Intime-se a requerente, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que, no prazo de 05(cinco) dias, se manifeste a respeito do 

pagamento integral da dívida, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99283 Nr: 5410-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. SILVA NOVAS - EPP, SUNIX - COMERCIO 

DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5410-33.2014.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda dos executados.

Com a juntada da resposta da consulta, intimem-se os exequentes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 2165-77.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ CERETTA OBERHERR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ALCEU KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Processo n.º 2165-77.2015.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir o registro do advogado que patrocina os interesses do 

executado, de acordo com a procuração juntada na fl. 08, dos embargos à 

execução em apenso.

Após, proceda-se à intimação do executado, através de seu advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor do ato processual executivo da penhora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115268 Nr: 6808-78.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO ALCEU KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ CERETTA OBERHERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS VALERIO - OAB:18267-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E, JOSÉ GETULIO 

DANIEL - OAB:19052/MT

 Processo n.º 6808-78.2015.811.0045.

Considerando-se o teor da certidão retro, aguarde-se a entrega/juntada do 

laudo pericial.

Com a juntada, intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, se manifestem sobre o teor do laudo pericial [art. 

477, §1º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102310 Nr: 6479-03.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, diante da petição de fl. 111, que o sistema de requisição de 

precatórios e RPVs da Justiça Federal, e-precweb, preenche 

automaticamente os dados do advogado (CPF e Nome) após o 

preenchimento do número do OAB. Assim, o RPV foi preenchido 

corretamente, nos termos da petição de fl. 98/99, através da OAB da 

nobre advogada que patrocina a causa, porém, após o pagamento do RPV 

mediante depósito judicial, o respectivo alvará será emitido na conta 

corrente informada à fl. 99, em nome da respectiva razão social informada 

à fl. 111. Certifico, por fim, que o referido RPV, por questão de celeridade, 

já foi enviado ao TRF, e econtra-se em fila para pagamento. INTIMO a parte 

autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, se manifeste 

acerca do conteúdo desta certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115788 Nr: 7121-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDCSS, JPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, JOHNNY S. SILVA - OAB:21.940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo a parte EXEQUENTE para vistas dos autos desarquivados pelo 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de 

retorno ao arquivo de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113147 Nr: 5581-53.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFFY CONTABILIDADE E ASSESORIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLÁS EDITORA DE CATALOGOS LTDA, 

SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte AUTORA acerca da 

devolução da carta precatória (fl. 273)por falta de pagamento da taxa 

judiciária, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar novamente a 

Carta Precatória e comprovar a distribuição no prazo de 30 (trinta)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 2726-09.2012.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIELLE PEREIRA DE SOUZA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência. (RUA CUIABÁ, BAIRRO SETOR INDUSTRIAL)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116061 Nr: 7294-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITTE TRINKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO & CIA LTDA, 

ROBERTO CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, VALDIR 

PASSARINI CASONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE, através de seu procurador, acerca da 

penhora realizada por termo nos autos, à fl. 93. Como os exequentes não 

possouem advogados constituídos no processo, a intimação será pessoal, 

mediante expedição de carta precatória, nos termos do Art. 841, § 2, do 

CPC.

 INTIMO o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia e já retire em cartório a certidão para averbação da 

penhora, que se encontra aguardando em pasta própria e, 

sucessivamente ao fim do prazo anterior, INTIMO para que, no prazo de 

10(dez) dias, providencie a juntada aos autos da cópia da matrícula 

atualizada dos bem, com o registro da penhora, bem como indique a exata 

localização do imóvel para que seja procedida sua avaliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004486-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. C. (AUTOR(A))

NAZARE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

VALDUIR MIGUEL JORDANI (AUTOR(A))

K. M. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

JOSE CARLOS MARTINS (RÉU)

ROBERVALDO LEOMAR DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004486-63.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 
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traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se, 

em um juízo de cognição não-exauriente, que não subsistem evidências 

concretas que demonstrem a verossimilhança das alegações tecidas na 

petição inicial, notadamente porque o boletim de ocorrência policial não 

elucida a dinâmica do acidente. A verificação das possíveis causas do 

acidente, na hipótese concreta, configura-se como temática/assunto que 

exige dilação probatória. Isso significa dizer, portanto, que subsiste a 

necessidade de submeterem-se as circunstâncias que envolvem os fatos 

ao crivo do contraditório e ampla defesa, para obtenção de melhores 

subsídios probatórios visando a formar razoável juízo de valor sobre a 

pretensão dos autores em auferir pensão alimentícia. Nessa mesma linha 

de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE E TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO. PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA, GASTOS MÉDICOS E 

LUCROS CESSANTES. Para a concessão da tutela antecipada, é 

necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 273 do 

Código de Processo Civil. Necessário que se oportunize a instalação do 

contraditório e a dilação probatória, porquanto, neste momento processual, 

não se tem a prova inequívoca das alegações iniciais capaz de autorizar a 

concessão do provimento antecipado. Dessa forma, não estando reunidos 

os pressupostos ditados pelo art. 273 do Código de Processo Civil, é caso 

de ser negado seguimento ao recurso. DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo Nº 70064704752, 

Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015). “ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO 

ALIMENTÍCIA - TUTELA ANTECIPADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Deve 

ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quando não 

houver nos autos verossimilhança das alegações da parte em virtude da 

necessidade de dilação probatória. 2. Tratando-se de acidente 

automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, necessária é a 

comprovação da culpa do agravante, inviabilizando a concessão dos 

alimentos provisórios em sede de tutela antecipada. Agravo não provido. 

(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0480.13.004300-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, julgamento em 01/08/2013). 

Por conseguinte, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

(‘fumus boni iuris’), e tendo em vista que a concessão da tutela de 

urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de liminar. Com lastro no teor do art. 695 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 6 de fevereiro de 2019, às 

10h30min. Proceda-se à citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo aos requerentes o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 26 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004574-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004574-04.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 6 de fevereiro de 2019, às 10horas. Intime-se o requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004484-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004484-93.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 
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risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se, 

em um juízo de cognição não-exauriente, que não subsistem evidências 

concretas que demonstrem a verossimilhança das alegações tecidas na 

petição inicial, notadamente porque não existe qualquer elemento de 

prova, pelo menos neste momento processual, dando conta de que a 

administradora requerida tenha concorrido, ou dado causa, à desistência 

do autor, a legitimar a imediata rescisão do contrato de consórcio. Isso 

significa dizer, portanto, que subsiste a necessidade de submeterem-se 

as circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do contraditório e ampla 

defesa, para obtenção de melhores subsídios probatórios visando a 

formar razoável juízo de valor sobre a pretensão do autor em rescindir o 

contrato. Importante registrar, por oportuno, que a inadimplência do 

consorciado pode gerar a exclusão do grupo e do direito de participar dos 

sorteios programados [art. 3º, inciso XIII da Circular n.º 2.766/97 do 

BACEN]. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou a 

compreensão de que a devolução do valor das parcelas prestadas pelos 

consorciados desistentes/excluídos dar-se-á após o encerramento do 

grupo/plano [STJ: REsp n. 307.293/MG, 4ª T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 

24/09/2001]. Logo, não há possibilidade de cobrança das parcelas 

vincendas, taxas de administração e encargos contratuais, ou 

negativação do nome do consorciado desistente/excluído, antes do 

encerramento do grupo/plano. Por conseguinte, dado a não-configuração 

da plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), e tendo em vista que a 

concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é 

medida de exceção, INDEFIRO o pedido de liminar. Com lastro no teor do 

art. 695 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 6 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min. Proceda-se à citação e à intimação do 

réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004602-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS VARELA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAYKON CHAVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

TURIBIO FREITAS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004602-69.2018.8.11.0045 Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se, 

em um juízo de cognição não-exauriente, que não subsistem evidências 

concretas que demonstrem a verossimilhança das alegações tecidas na 

petição inicial, notadamente porque as fotografias e o boletim de 

ocorrência policial não elucidam a dinâmica do acidente. A verificação das 

possíveis causas do acidente, na hipótese concreta, configura-se como 

temática/assunto que exige dilação probatória. Isso significa dizer, 

portanto, que subsiste a necessidade de submeterem-se as 

circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do contraditório e ampla 

defesa, para obtenção de melhores subsídios probatórios visando a 

formar razoável juízo de valor sobre a pretensão dos autores em receber 

o valor gasto com o conserto do veículo. Nessa mesma linha de raciocínio, 

a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais o seguinte arestos que versa a respeito de questão 

que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE E TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA, GASTOS MÉDICOS E LUCROS CESSANTES. Para a 

concessão da tutela antecipada, é necessário que estejam reunidos os 

pressupostos ditados pelo art. 273 do Código de Processo Civil. 

Necessário que se oportunize a instalação do contraditório e a dilação 

probatória, porquanto, neste momento processual, não se tem a prova 

inequívoca das alegações iniciais capaz de autorizar a concessão do 

provimento antecipado. Dessa forma, não estando reunidos os 

pressupostos ditados pelo art. 273 do Código de Processo Civil, é caso de 

ser negado seguimento ao recurso. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo Nº 70064704752, Décima 

Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Julgado em 30/07/2015). Ademais, inviável o deferimento do pedido de 

penhora no rosto dos autos da ação de recuperação judicial que envolve 

a requerida OI S/A, visto que inexiste título executivo em favor dos 

autores, pois não há sentença favorável que faça prova literal de dívida 

líquida e certa. Por conseguinte, dado a não-configuração da plausibilidade 

do direito (‘fumus boni iuris’), e tendo em vista que a concessão da tutela 

de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de liminar. Com lastro no teor do art. 695 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 6 de fevereiro de 2019, às 14 

horas. Proceda-se à citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo aos requerentes o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004056-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA OAB - SP109151 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004056-48.2017.8.11.0045 Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral promovida por 

Geremia Comércio de Materiais Elétricos Ltda – EPP em desfavor de 

Paulista Business Comércio Importação e Exportação de Produtos Elétricos 

Ltda – Lampadas Golden, em que a requerente alegou, em resumo, que 

realizou com a requerida compra de materiais elétricos, objeto da nota 

fiscal nº 30.658. Argumentou que a mercadoria não foi enviada e que 

solicitou o cancelamento da compra no Portal da Secretaria de Fazenda. 

Acrescentou que teve o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, em 

razão da compra que havia sido cancelada. Registrou que, devido ao 

ocorrido, experimentou danos morais. Requereu, ao final, a procedência 

do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a 

empresa requerida no pagamento de indenização, por danos morais. Foi 

deferida a tutela de urgência (evento nº 10327367). Na sequência a 

autora emendou a petição inicial (evento nº 11318135), sendo recebida a 

emenda e estendidos os efeitos da tutela de urgência (evento nº 

11433567). Citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em 

que sustentou que, em virtude da desatenção do funcionário encarregado 

de comunicar o cancelamento da nota fiscal e da cobrança das faturas 

emitidas, foi realizada a operação de desconto junto ao credor Banco 

Daycoval S/A, que efetivamente enviou o título à cobrança via cartório de 

protestos. Aduziu que não há prova de nenhuma situação vexatória, de 

humilhação ou severo aborrecimento da requerente, não se justificando o 

pedido de indenização por danos morais. Requereu, ao final, a 

improcedência do pedido (evento nº 12906139). Houve réplica, 

oportunidade em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por 

ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa. Oportunizada a produção de provas, somente a requerente se 

manifestou pedindo o julgamento antecipado da lide (evento nº 15085653). 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a fundamentar. Primeiramente, impende enfatizar, desde logo, que se 

apresenta absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica 

e/ou a produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, 

porque não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que o negócio jurídico, objeto da nota fiscal nº 30.658, de 

03/07/2017, no valor de 6.057,93 (seis mil, cinquenta e sete reais e 

noventa e três centavos), não restou consumado. Esta circunstância, 

inclusive, despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do 

Código de Processo Civil]. Importante registrar, ainda, que, de acordo com 

o extrato da nota fiscal eletrônica nº 30.658, que deu ensejo às cobranças 

efetivadas (evento nº 10240067), a operação “não foi realizada” (eventos 

nº 10239992). Inclusive foi emitida a nota fiscal nº 3832, cuja natureza da 

operação é justamente a devolução das mercadorias descritas na nota de 

compra nº 30.658 (evento nº 10240006 – pág. 1). Por via de 

consequência, diante desta moldura, deduz-se que a dívida, que deu 

origem à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, 

efetivamente, não possui origem causal válida e, por via de arrastamento, 

derive da celebração de contrato regular e eficaz. O fato de que houve 

desatenção do funcionário encarregado de comunicar o cancelamento da 

nota fiscal e da cobrança das faturas emitidas, por si só, não exime a 

empresa requerida da responsabilidade pelos danos causados à autora, 

visto que responde objetivamente pelos atos e omissões de seus 

empregados, serviçais e prepostos [art. 932, inciso III do Código Civil]. 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o registro da 

inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes se 

revelou ilegal, originando situação de extrema desconsideração, 

insegurança e prejuízos, considero que se encontram presentes os 

requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos 

suportados [art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil]. Com base nesse 

raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que o registro, 

efetivado de forma ilegal, de inscrição do nome da empresa autora nos 

cadastros de inadimplentes, traz, como consequência direta, prejuízo à 

sua imagem, reputação, bom nome e credibilidade empresarial nas 

relações sociais e econômicas – e, por conseguinte, jaz jus à reparação 

[art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ]. Por certo que, no caso 

concreto, a existência do dano moral, fruto da existência de registro 

desabonador no cadastro de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida 

em que a responsabilidade do agente desponta como consequência direta 

do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se revela 

totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se 

presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida. O dano, 

portanto, consuma-se com a inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes; nada mais se afigura necessário demonstrar, visto que o 

dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático-probatório. A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho 

da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes 

precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO 

POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica. (...). 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.” (AgRg no Ag 1261225/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/08/2011) — com destaques não 

inseridos no texto original. “Civil e processual civil. Recurso especial. 

Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial. 

Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano 

in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova. (...); - Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; (...). 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente 

provido.” (REsp 1059663/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

DJe 17/12/2008) — com destaques não inseridos no texto original. Por via 

de consequência, tomando-se em consideração as circunstâncias gerais 

e específicas do caso concreto, atento para gravidade do dano, 

comportamento da parte ofensora e da ofendida, repercussão do fato e, 

por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), para minimizar os transtornos 

gerados pelo registro desabonador — sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial por Geremia Comércio de Materiais 

Elétricos Ltda – EPP contra Paulista Business Comércio Importação e 

Exportação de Produtos Elétricos Ltda – Lampadas Golden, para o fim de 

Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida (eventos nº 

10327367 e nº 11433567), e como consequência: a) Declarar a 

inexistência da dívida decorrente do contrato de compra e venda objeto da 

nota fiscal nº 30.658 (evento nº 12906209); b) Condenar a requerida ao 

pagamento de indenização, a título de danos morais, da quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com 

incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 

do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados 

desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil 

contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. 

Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª 

Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na 

ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação 

inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência 

recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], Condeno a empresa requerida no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do 

advogado e o interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004202-89.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral promovida por 

Geremia Comércio de Materiais Elétricos Ltda – EPP em desfavor de Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional e 

de Paulista Business Comércio Importação e Exportação de Produtos 

Elétricos Ltda – Lampadas Golden, em que a requerente alegou, em 

resumo, que realizou com a segunda requerida compra de materiais 

elétricos, objeto das notas fiscais nº 30.578, nº 30.658 e nº 31.059. 

Argumentou que a mercadoria não foi enviada e que solicitou o 

cancelamento da compra no Portal da Secretaria de Fazenda. 

Acrescentou que teve o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, em 

razão da compra que havia sido cancelada. Registrou que, devido ao 

ocorrido, experimentou danos morais. Requereu, ao final, a procedência 

do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a 

empresa requerida no pagamento de indenização, por danos morais. Foi 

julgado extinto parcialmente o processo, sem resolução do mérito, pela 

existência de litispendência, quanto aos pedidos que envolviam a relação 

jurídica objeto da nota fiscal nº 30.658. Na mesma ocasião foi deferida a 

tutela de urgência (evento nº 10706153). Na sequência foi homologado o 

acordo celebrado com a autora e julgado extinto o processo em relação ao 

réu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus 

Institucional (evento nº 13421962). A ré Paulista Business Comércio 

Importação e Exportação de Produtos Elétricos Ltda – Lampadas Golden, 

devidamente citada, deixou o prazo de resposta transcorrer ‘in albis’ 

(evento nº 13897917). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

conclui-se que a requerida Paulista Business Comércio Importação e 

Exportação de Produtos Elétricos Ltda – Lampadas Golden, devidamente 

citada (evento nº 11701623), deixou de apresentar resposta/contestação 

(evento nº 13897917). Deveras, de acordo com a norma de regência, a 

ausência de contestação induz, como consequência automática, a 

incidência dos efeitos materiais da revelia e produzem presunção de 

veracidade, de natureza relativa, dos fatos articulados por parte do autor 

na petição inicial. Interpretação do conteúdo normativo do art. 319 do 

Código de Processo Civil/1973 [art. 344 do Código de Processo Civil/2015]. 

E mais, ao excursionar o manancial de provas encartado no processo, 

depreende-se que o negócio jurídico, celebrado entre as partes, objeto da 

nota fiscal nº 30.578, de 30/06/2017, no valor de R$ 3.196,29 (três mil, 

cento e noventa e seis reais e vinte e nove centavos; nota fiscal), e da 

nota fiscal nº 31.059, de 07/08/2017, no valor de R$ 14.497,99 (quatorze 

mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), não 

restou consumado. Isso porque, de acordo com os extratos das notas 

fiscais eletrônicas nº 31.059 e 30.578, que deram ensejo às cobranças 

efetivadas (evento nº 10372192), a operação “não foi realizada” (eventos 

nº 10372169 e nº 10372175). Importante registrar, ainda, que foram 

emitidas as notas fiscais nº 3832 e 3851, cuja natureza da operação é 

justamente a devolução das mercadorias descritas nas notas de compra 

nº 31.059 e 30.578 (evento nº 10372288 – pág. 1). Por via de 

consequência, diante desta moldura, deduz-se que a empresa requerida 

não comprovou, de forma categórica, que a dívida, que deu origem à 

inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, possui 

origem causal válida e, por via de arrastamento, derive da celebração de 

contrato regular e eficaz — ponto crucial/nodal que a companhia requerida 

lançou mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização da 

responsabilidade civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar 

sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 

373, inciso II do Código de Processo Civil/2015]. Nesse influxo de ideias, 

partindo da premissa de que o registro da inscrição do nome da 

requerente nos cadastros de inadimplentes se revelou ilegal, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos, considero 

que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao 

dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 e art. 927, ambos 

do Código Civil]. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de 

proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, de inscrição 

do nome da empresa autora nos cadastros de inadimplentes, traz, como 

consequência direta, prejuízo à sua imagem, reputação, bom nome e 

credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas – e, por 

conseguinte, jaz jus à reparação [art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do 

STJ]. Por certo que, no caso concreto, a existência do dano moral, fruto 

da existência de registro desabonador no cadastro de inadimplentes, 

decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a responsabilidade do agente 

desponta como consequência direta do ato de violação do direito, o quê 

implica considerar que se revela totalmente irrelevante a demonstração do 

prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura 

factual estabelecida. O dano, portanto, consuma-se com a inscrição 

indevida no cadastro de inadimplentes; nada mais se afigura necessário 

demonstrar, visto que o dano moral daí deriva, carecendo de 

demonstração no plano fático-probatório. A guisa de ilustração, a 

corroborar tais assertivas, colho da jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN 

RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 

1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, 

prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (...). 

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no Ag 1261225/PR, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/08/2011) — 

com destaques não inseridos no texto original. “Civil e processual civil. 

Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação 

do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. 

Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova. 

(...); - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 

Precedentes; (...). Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, parcialmente provido.” (REsp 1059663/MS, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/12/2008) — com destaques não 

inseridos no texto original. Por via de consequência, tomando-se em 

consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, 

atento para gravidade do dano, comportamento da parte ofensora e da 

ofendida, repercussão do fato e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial sócio-econômico das partes 

litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para minimizar os transtornos gerados pelo registro desabonador — sem 

que se configure enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Geremia Comércio 

de Materiais Elétricos Ltda – EPP contra Paulista Business Comércio 

Importação e Exportação de Produtos Elétricos Ltda – Lampadas Golden, 

para o fim de Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida 

(evento nº 10706153), e como consequência: a) Declarar a inexistência 

da dívida decorrente do contrato de compra e venda objeto das notas 

fiscais nº 30.578 e nº 31.059 (evento nº 10372292 e nº 10372297); b) 

Condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos 

morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, 

haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg 

no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; c) Declarar encerrada a 
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atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de 

indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior 

àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca 

[Súmula n.º 326 do STJ], Condeno a empresa requerida no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003427-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ CENTENARO OAB - MT0008141A-B (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003427-40.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formulada por Mocellin Agronegócios e Distribuidora 

de Insumos Agrícolas Ltda contra Willmar Trentini, Angela Aparecida 

Trentini, Marlene da Silva Trentini e Roland Trentini (em recuperação 

judicial), todos já qualificados no processo. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes 

litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma 

estabelecida (evento n.º 15577292 - pág. 1/5). Cumpre destacar, ainda, 

que conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes litigantes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo de 

Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli 

Pires, j. em 29/05/2012]. Custas judiciais integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 120362 Nr: 729-49.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACYR DOUGLAS QUEIROZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 Vistos etc.,

1. Diante do teor do petitório de fl. 52, expeça-se carta precatória ao Juízo 

da Comarca de Rondonópolis/MT, com a finalidade de fiscalização das 

condições para cumprimento do benefício da Suspensão Condicional do 

Processo aceitas pelo acusado à fl. 46.

2. Via de consequência, revogo o despacho de fl. 51.

3. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 92001 Nr: 5885-23.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B, VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332/MT

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado Jonas Silva 

Sousa foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, conforme sentença de fls. 86/87, datada de 22/03/2018, a qual 

transitou em julgado para a acusação.

Por força do preconizado no §1o c/c o §2o, ambos do artigo 110 do 

Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito 

em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo 

ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da 

queixa.

Assim sendo, verifica-se que o lapso temporal exigido para ocorrência da 

prescrição no presente caso é de 04 (quatro) anos, conforme o disposto 

no artigo 109, incisos V, do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, ocorreu a prescrição.

 Ora, da data do recebimento da denúncia (27/11/2013) até a data da 

sentença condenatória (22/03/2018), se passaram mais de 04 (quatro) 

anos, tempo hábil para operar o decurso do prazo prescricional.

Não se pode olvidar que, de igual forma, a pena de multa encontra-se 

prescrita, uma vez que o artigo 114, inciso II, do CP estabelece, in verbis:

“Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

II – no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de 

liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

cumulativamente aplicada”.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1a figura, c/c o 

artigo 110, §§ 1o e 2o, c/c o artigo 109, inciso V, todos do Código Penal 

Brasileiro, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JONAS SILVA SOUSA, qualificado 

nos autos.

Dessa forma, o recurso de apelação interposto pelo acusado à fl. 95, 

restou prejudicado.

P. R. I.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e baixas 

necessárias.

Em seguida, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 90547 Nr: 4442-37.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR CORDEIRO, EDSON BEGNINI, 

FELIPE GABRIEL CUSTODIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE 

EM PARTE a Peça Inicial Acusatória, para:- CONDENAR o acusado Felipe 

Gabriel Custodio de Oliveira, qualificado nos autos, no crime descrito no 

artigo 180, § 2º, do Código Penal; - ABSOLVER o acusado Edson Begnini, 

qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita na denúncia, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.DA FIXAÇÃO DA PENAA pena 

prevista para o crime de receptação qualificada é de três (03) a oito (08) 

anos de reclusão, e multa.Na primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 
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do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. 

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) ano 

de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da 

pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, 

contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do teor 

da Súmula nº 231 do C. STJ.Na terceira e última fase, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena 

de 03 (três) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Fixo o regime de pena 

inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP.Fixo o 

valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado. Em 

atenção ao art. 44, § 2º, do Código Penal, e entendendo ser a aplicação da 

medida socialmente adequada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 02 (duas) penas restritivas de direitos, cuja fixação, forma de 

cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. Incabível 

sursis (artigo 77 do CP).DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o réu Felipe Gabriel 

Custodio de Oliveira ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 40452 Nr: 757-90.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLÍMPIO DIAS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:6.730/MT

 Vistos etc.,

Ante o teor da certidão de fl. 266, com fundamento no artigo 118, §2º, da 

Lei de Execuções Penais, designo audiência de justificação para o dia 19 

de fevereiro de 2019, às 16h45min, oportunidade em que o recuperando 

poderá apresentar justificativa a eventuais faltas cometidas no curso da 

pena no regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no 

presente feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente 

e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em Juízo 

independentemente de intimação.

Intime-se o recuperando pessoalmente e via edilícia.

 Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRE LOPES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTA AO RECLAMANTE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004651-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 19/12/2018 Hora: 

13:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001994-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDINEUZA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Intime-se a requerente para se 

manifestar quanto ao pedido de id.16193543, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011994-43.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial de id. 15186928, INTIMO a parte executada para que 

informe os dados bancários para restituição da quantia por ela depositada 

nos autos. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de novembro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE MATO GROSSO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000425-96.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRESSON MARTINS 

ARAUJO REQUERIDO: UNIMED NORTE MATO GROSSO, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

O feito comporta pronto julgamento no estado no qual se encontra, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Com relação à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há de se ressaltar que o 

caso em espécie alberga sua aplicação, visto que a parte reclamante 

figurava claramente como consumidora, pois se utilizou de aquisição de 

serviços oferecidos pela reclamada, sendo destinatário final do serviço; e, 

de outro lado, a parte reclamada enquadra-se como fornecedora, tal qual 

dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela segunda 

reclamada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde (MT) – Sicredi Ouro Verde – MT, pois que, em se tratando de 

relação de consumerista, a cadeia de fornecedores responde 

solidariamente por abusos ou danos, inclusive no que tange à má 
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prestação de serviços, com base o art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Tanto a primeira reclamada quanto a segunda requerida 

trabalham em parceira e obtém lucro, sendo risco de sua atividade 

normalmente desenvolvida, nos termos do art. 927, parágrafo único, do 

Código Civil. Assim, o reclamante pode optar por pleitear judicialmente 

eventuais danos em face de um ou de todos os fornecedores do serviço, 

não havendo, portanto, falar em ilegitimidade de parte ou até necessidade 

de litisconsórcio das empresas, porquanto sozinhas ou juntas as 

empresas respondem pela má prestação do serviço. No mérito, o pedido é 

procedente em parte. Os fatos, por sua vez, são incontroversos. 

Infere-se dos autos que o reclamante celebrou contrato de prestação de 

serviços com a primeira reclamada cujo objeto é o Plano de Saúde, tendo 

realizado o pagamento referente ao contrato de adesão debitado de sua 

conta bancária mantida na agência da segunda requerida, tendo, a partir 

de então a justa expectativa de poder utilizar o plano, pois o mesmo seria 

pago para essa finalidade. Entretanto, o prazo de validade de sua carteira 

de saúde venceu e, mesmo após o pagamento dos custos referente às 

mensalidades, o autor se viu impossibilitado de utilizá-lo devido à demora 

na entrega da carteirinha, impedindo-o, inclusive de realizar exames 

médicos. O fato de o cartão ter sido entregue antes da concessão da 

liminar, são alegações que não tem, por si só, isentar as reclamadas 

quanto à responsabilidade pela má-prestação do serviço disponibilizado 

ao consumidor. Isso porque o reclamante tentou algumas vezes receber a 

carteira de saúde administrativamente, mas torou-se infrutífera e obrigou o 

autor propor apresente ação. Por outro lado, observo que não há 

controvérsia acerca de matéria de fato, sendo incontroversa tanto a 

contratação do plano de saúde e serviços das reclamadas, quanto à 

ocorrência dos pagamentos pelo contratante/consumidor. Desse modo, as 

reclamadas deverão responder solidariamente pelos danos causados ao 

reclamante, por estar presente no caso em análise a responsabilidade 

solidária das requeridas, uma como mediadora e outra como fornecedora 

de serviços, porém, nada obsta de que depois litiguem entre si o regresso 

de ser responsabilizada por prejuízos que não deram causa. Diante da 

evidente falha e má-prestação do serviço, de rigor a condenação das 

requeridas no pagamento de indenização por danos materiais e morais. O 

reclamante realizou o pagamento de 10 (dez) parcelas, no valor de R$ 

212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos) e R$ 186,90 

(cento e oitenta e seis reais e noventa centavos), no período de abril a 

janeiro de 2017. Requereu, assim, a restituição da quantia de R$ 1.875,31 

(mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), com os 

acréscimos legais. Com efeito, embora o reclamante tenha sido impedido 

de utilizar os serviços durante esse período, entendo que a restituição 

deve abranger tão somente o mês ou os meses em que ficou 

impossibilitado de utilizar os serviços contratados. Isso porque, conceder 

a restituição total do período pleiteado deixaria as requeridas em total 

desvantagem e acarretaria o enriquecimento indevido do reclamante. Além 

disso, não há prova nos autos de que o reclamante tenha necessitado 

utilizar o plano em todos os meses do período. Conceder a restituição 

referente ao período pleiteado acarretaria a indevida ingerência do Poder 

Judiciário no contrato havido entre as partes. Logo, entendo correto e 

justo a restituição referente ao dano material tão somente em relação ao 

mês de novembro de 2016, mês em que o reclamante informou que foi lhe 

foi negado os serviços contratados, em razão de não poder utilizar o 

cartão porque havia vencido e não tinha recebido o novo cartão. Diante da 

evidente falha na prestação do serviço ao consumidor, de rigor ainda a 

condenação dos reclamados no pagamento de indenização por danos 

morais, sendo certo que o dano moral não serve para fazer com que o 

sofrimento tenha valido a pena. Assim, levando-se em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e 

sociais e os inconvenientes suportados pelo reclamante; considerando 

especialmente a conduta negligente das reclamadas, fixo o valor da 

compensação pelos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

atentando-se ao fato de que a reparação por dano moral deve servir de 

alento à dor efetivamente sofrida e, ao mesmo tempo, desestimular a 

conduta negligente das requeridas, ressaltando, contudo, que a fixação 

em valor inferior ao pretendido não importa em sucumbência recíproca. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por ANDRESSON 

MARTINS ARAÚJO em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE – SICREDI OURO 

VERDE – MT, para: (i) CONDENAR as reclamadas ao pagamento de dano 

material equivalente à mensalidade paga pelo autor no mês de novembro 

de 2016, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação e; (ii) CONDENAR as requeridas ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação pelo danos morais 

experimentados pelo reclamante, sobre o qual sobre incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do 

art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar 

da citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade 

contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 

07.06.2018). Consequentemente, torno em definitiva tutela antecipada 

concedida nestes autos e JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo 

da obrigação de fazer fixada na decisão concessiva da liminar. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT22963/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA KUNZLER DUTRA OAB - MT24640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002565-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON DUARTE DA 

COSTA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A - 

AVIANCA e ANDERSON DUARTE DA COSTA, nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo minuta de acordo aportada no evento 14760822. Homologo também 

a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Transitada em julgado e 

não havendo requerimento das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

mediante baixas e anotações de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de 

setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 
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Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004386-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA ADRIANE BARTH OAB - MT21826/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIANE PAULA DA SILVA COBRANCA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003678-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIX DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BONIFACIO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 19/12//2018. às 15:00 horas, devendo comparecer 

ao ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O 

RIO VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004699-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCANJO SEBASTIAO HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000174-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BENTO PEREIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável dilação probatória. Além disso, os 

documentos aportados nos autos são suficientes para a análise da 

controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos contornos dos 

princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e informalidade 

(art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Inicialmente acolho a preliminar arguida pela 

Caixa Econômica, uma vez que este Juízo é absolutamente incompetente 

para processar e julgar esta ação em relação a segunda reclamada, que 

deve ser proposta perante a Justiça Federal, a quem compete julgar os 

feitos de interesse de empresa pública federal. Com relação à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, há de se ressaltar que o caso em 

espécie alberga sua aplicação, visto que o reclamante figura claramente 

como consumidor, pois é titular de conta bancária mantida na instituição 

financeira reclamada e, portanto, utiliza-se os serviços bancários 

vinculados à sua conta, sendo destinatário final do serviço; e, de outro 

lado, a parte reclamada enquadra-se como fornecedora, tal qual dispõe os 

artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

imperioso considerar a responsabilidade objetiva do banco requerido, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal com já decidiu 

o Superior Tribunal de Justiça: “As instituições bancárias respondem 

objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento 

de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, 

porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão). Sem destaque no original. Portanto, o ônus da prova 

competia a parte reclamada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, sobretudo ante a impossibilidade de se atribuir ao 

requerente o ônus de realizar prova de fato negativo (fornecimento de 

senhas para terceiros), além de se tratar de evidente relação de consumo, 

ainda nos moldes do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. 

Frise-se ainda ser de conhecimento da sociedade em geral, que não há 

sistema de “internet banking” infalível ou absolutamente blindado contra 

fraudes que envolvam transações realizadas no ambiente virtual, 

cabendo, na maioria das vezes, à instituição financeira, demonstrar a 

regularidade dos serviços e das operações imputadas em desfavor de 

seus clientes. Observe-se, na espécie, que os documentos juntados pelo 

reclamante comprovam o pagamento do boleto e embora os argumentos 

defendidos pelo requerido em contestação, não há como se atribuir 

regularidade ao pagamento realizado. Em relação à segurança de sistema 

eletrônico disponibilizado pelas instituições bancárias para operações 

seguras via internet, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte 

sentido: “Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. 

Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus 

da prova. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônica 

e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo 

retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por 

este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do 

fornecedor do serviço, somente possível de ser ilidida nas hipóteses do § 

3º do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da prova igualmente facultada, 

tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela verossimilhança 

das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua 

conta corrente. Recurso não conhecido”. (REsp n. 557.030/RJ, Rel. 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI). Sem destaque no original. A parte requerida 

não comprovou, inequivocamente, que a parte autora não tenha adotado 

as cautelas que lhe são recomendadas e que estão disponíveis em seu 

site, a todos os usuários de ‘internet banking’. A instituição bancária, por 

outro lado, não pode transferir responsabilidade aos clientes em 

contrapartida às facilidades que lhes oferta, com economia de custos de 

manutenção de postos e agências, pagamentos de adicionais por quebra 

de caixa, contratação de funcionários e seguranças. Neste contexto, 

pode-se concluir que o banco requerido, em razão dos riscos da atividade 

e ao disponibilizar sistemas de operações bancárias via internet, deve ser 

responsabilizado pelas falhas de segurança exclusivo da parte 

requerente. Cabia ao banco trazer aos autos elementos de prova 

documental corroborando suas alegações, conforme determina o artigo 

373, II, do CPC. Não se desincumbiu o requerido do ônus probatório que 

lhe competia, pois não foi exibido nos autos qualquer documento a 

respeito da operação bancária realizada. Cabia a ele a demonstração de 

que o pagamento do boleto em questão foi efetuado pelo reclamante, 

porém, não há nos autos elementos de convicção que viabilizem o 

acolhimento da tese apresentada na contestação de que o uso da senha 

utilizada por meio de aplicativo de celular, consistente na utilização de 

senha e chave secreta para movimentação na conta do autor ou ainda 

‘chave de segurança Bradesco’ são de inteira responsabilidade do titular 

da conta. É certo que o uso desses dispositivos de segurança deve ser 

intransferível, porém, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da 

operação financeira, uma vez que dispõe de meios técnicos para tanto, 

dada sua grandiosidade e poderio econômico. Não se pode exigir do 

consumidor, parte economicamente mais fraca, que comprove a fraude de 

terceiro ou, ainda, o não fornecimento de senha para terceiros. Nesse 

sentido o STJ editou a Súmula 479: Súmula 479: As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno 

relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias. Sem destaque no original. Infere-se, assim, que o 

requerido não prestou de forma adequada e segura o serviço em questão, 
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permitindo a ação fraudulenta de terceiros. Com isso, causou danos à 

parte autora, considerando que a responsabilidade decorrente do risco da 

atividade independe da existência de culpa. Devidamente comprovada nos 

autos a falha na prestação de serviços pelo banco, que responde 

objetivamente pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479 do 

STJ e o artigo 927, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem”. Como não foi adotada a providência adequada, cabe o 

reclamado arcar com o prejuízo suportado pelo reclamante. Assim, deve o 

requerido restituir ao autor o valor indevidamente debitado de sua conta 

bancária com os consectários legais. Contudo, na forma simples, uma vez 

que o débito na conta do autor não se deu em favor da instituição bancária 

requerida; mas sim em favor de terceiro. Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, verifico que o reclamante percorreu caminhos possíveis 

na tentativa de encontrar uma solução para o caso junto à instituição 

bancária, sem solução e tendo que recorrer ao Judiciário para obter a 

recomposição do dano. Além disso, a situação descrita nos autos gera 

consequências emocionais, não se tratando apenas de um desconforto do 

cotidiano, sendo, por outro lado, muito além do mero aborrecimento ou 

dissabor. Isso porque do incidente decorreu insegurança e desconforto 

ao reclamante, causando dano moral indenizável, na medida em que, ao 

verificar desfalque de numerário em sua conta bancária, isso lhe gerou 

inegável desgaste, apreensão, angústia e intranquilidade. No que 

concerne ao valor da indenização, esta deve seguir certos parâmetros, 

considerando-se a malícia, o dolo ou o grau de culpa do reclamado e ainda 

a finalidade da sanção reparatória para o que o ato abusivo não mais 

ocorra. A fixação da indenização observará os critérios normalmente 

atendidos pela jurisprudência: valor econômico de origem; natureza, 

extensão e intensidade da ofensa sofrida, com abalo das atividades 

cotidianas; condições pessoais da vítima e repercussão do dano na vida 

particular dela; capacidade econômica do ofensor e disparidade 

econômica entre as partes; grau de culpabilidade e verificação da 

ocorrência de má-fé ou de dolo; histórico anterior de ocorrências 

assemelhadas; eventual contribuição da vítima para o evento; caráter 

preventivo da reparação do dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC). Com 

base em tais critérios, e consideradas todas as circunstâncias 

mencionadas, fixo da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de compensação pelos danos morais experimentados pelo reclamante. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por BENTO PEREIRA DA SILVA FILHO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) CONDENAR o reclamado 

restituir o valor de R$ 905,04 (novecentos e cinco reais e quatro 

centavos) a título de dano material, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e; (ii) CONDENAR o 

reclamado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de compensação pelos danos morais experimentados pelo 

reclamante, sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento 

danoso, ou seja, data em que o valor foi debitado da conta do reclamante 

(Súmula 54 do STJ). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo da multa diária pela não cumprimento da obrigação de fazer. 

JULGO EXTINTO o processo em relação a segunda reclamada, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 109 da Constituição 

Federal, artigo 8° da Lei 9.099/95 e do artigo 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil. Retifique-se na autuação e na distribuição, bem como no 

Sistema Eletrônico e anote-se a exclusão da Caixa Econômica Federal da 

lide. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 30 de agosto de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-42.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010477-42.2011.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME 

Vistos. Defiro o requerimento veiculado no Id. nº 16066997, com objetivo 

de amealhar informações acerca de bens em nome do executado 

COMPRAMAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 

08.921.065/001-81) através do Sistema de Informações ao Judiciário – 

INFOJUD, bem como a expedição de ofício para junta comercial do Estado 

de Mato Grosso para apresente o contrato social da executada e suas 

alterações. Às providências. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001053-51.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: DAYANE CARLETTO ZANETTE 

LUCION EXECUTADO: RODRIGO DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 15801792. Expeça-se certidão de crédito 

no valor indicado na planilha de id. 13517372. Feito o ato, intime-se a 

Exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 5 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012181-51.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI FURTADO SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KOENIG & KOENIG LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012181-51.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: CLECI FURTADO SANTANA 

EXECUTADO: KOENIG & KOENIG LTDA - ME Vistos. Defiro o requerimento 

para bloqueio de veículo da parte executada, buscando se evitar a 

ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema 

INFOJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 5 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-13.2012.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010509-13.2012.8.11.0045. REQUERENTE: MARLISE VAN DER SAND 

SCHMIDT REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado nos autos (ID. 

11914870), sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 5 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 15h45min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004067-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIEZ DE FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARITA BEATRIZ RICARDO DE SOUZA OAB - GO44016 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004067-77.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: RAMIEZ DE FREITAS PEREIRA 

EXECUTADO: TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA Vistos. Ante a oferta 

de penhora realizada pelo Executado (id. 13757234), designe-se audiência 

de conciliação, de acordo com a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em 

que poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), procedendo-se as intimações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 5 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004485-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO LUIZ CIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES E GOMES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004485-15.2017.8.11.0045. REQUERENTE: IVANIO LUIZ CIVA 

REQUERIDO: SOARES E GOMES LTDA - ME Vistos. Defiro o pedido de id. 

16067925. Designe-se audiência de conciliação. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 5 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

CAROLINE RODRIGUES DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001300-66.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VICTOR HUGO SILVERIO DE 

SOUZA ALMEIDA, CAROLINE RODRIGUES DE MARCHI REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Considerando o pagamento voluntário da 

condenação, Defiro a liberação do valor da quantia informada no id 

15971284. EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observado os dados bancários para 

transferência informados no pelo exequente. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004699-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCANJO SEBASTIAO HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004699-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALCANJO SEBASTIAO HASS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. ALCANJO SEBASTIÃO 

HASS, qualificado na inicial, ingressou com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos, Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, sustentando, em síntese, que seu 

nome encontra-se restrito nos órgãos de inadimplentes por uma dívida 

devidamente quitada. Consta nos autos em síntese que o requerente 

firmou acordo de quitação de dívida com o requerido em 07.08.2017, 

efetuando pontualmente o pagamento, conforme documento em anexo, 

contudo alega má-fé da reclamada, pois, mesmo tendo quitado a dívida, o 

nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes. Por fim, requer em 

sede de tutela antecipada determinação judicial que o reclamado exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas aptas 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 5 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE ARRUDA BORDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002119-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EDSON DE ARRUDA BORDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. São cabíveis 

embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro 

material (art. 1.022 do CPC). A parte embargante insurge contra a decisão 

que postergou a análise do pedido liminar, sob o argumento de que não 

justifica a postergação do pedido por ser da natureza do próprio pedido a 

urgência. Defende ainda a contradição quanto à realização ou não da 

audiência de conciliação, já que há pedido expresso do embargante 

quanto à dispensa da conciliação, bem como não foi observado o Ofício 

Circular da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em relação ao 

pedido de dispensa da sessão de conciliação. Pois bem. Não há omissão 

quanto à postergação de análise em relação ao pedido de liminar. Isso 

porque há sérias controversas acerca da legalidade da cobrança do ICMS 

na TUST e TUSD, cobrada nas contas de consumidores em relação ao 

consumo de energia elétrica. Justamente pela controversa, bem como, em 

razão da importância da matéria em discussão, o Superior Tribunal de 

Justiça determinou a afetação de três recursos sobre o tema: REsp 

1.692.023, 1.699.851 e 1.163.020, determinando a suspensão de todas as 

ações sobre o mesmo tema em todo o território nacional, inclusive as 

ações que tramitam nos Juizados Especiais. E esses recursos ainda não 

foram julgados pelo STJ. Já quanto à suposta contradição argumentada 

pelo embargante, o fato de existir na petição inicial pedido do autor a 

respeito da dispensa da audiência de conciliação, o ato somente poderá 

ser dispensado caso haja manifestação expressa da parte contrária 

quanto ao desinteresse na conciliação, cuja ausência de manifestação 

equivale à concordância na realização do ato. Com efeito, no Estado de 

Mato Grosso é comum a ausência da Fazenda Pública nas sessões de 

conciliação. Há de se ressaltar, por outro lado, que geralmente objetos de 

ações contra a Fazenda Pública não se admite transação. Entretanto, 

considerando que a presente ação possui o mesmo objeto dos recursos 

de afetação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, determino o 

cancelamento da audiência de conciliação já designada, bem como 

determino a suspensão da presente ação até deliberação posterior nos 

recursos de afetação pelo STJ. Ante o exposto, conheço dos embargos 

opostos por EDSON DE ARRUDA BORDA, mas no mérito, os rejeito. Tendo 

em vista a suspensão nos recursos de afetação do tema: REsp n. 

1.692.023, 1.699.851 e 1.163.020, determino a suspensão da presente 

ação até ulterior deliberação pelo STJ. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 01 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-78.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DOMINGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMÁCIA POLIFARMA (REQUERIDO)

VALCIR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012024-78.2015.8.11.0045. REQUERENTE: VICENTE DOMINGUES 

PEREIRA REQUERIDO: FARMÁCIA POLIFARMA, VALCIR Vistos. I. 

Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. De acordo com as provas colhidas nos autos é 

possível concluir que o reclamante foi vítima de golpe praticado por 

estelionatário, que utilizou-se do nome, cargo e da influência de pessoas 

na cidade para ganhar vantagem econômica ilícita. Na espécie, o 

reclamante narrou que em razão do golpe sofrido deslocou-se ao 

estabelecimento da farmácia requerida para realizar recarga de celular, 

mas foi xingado e ridicularizado pelo segundo requerido, o qual, à época 

dos fatos era o gerente da farmácia. Enquanto o autor conversava ao 

celular, o segundo requerido chamou a polícia afirmando que o 

estabelecimento da requerida estava sendo vítima de “roubo”, e que o 

autor era “ladrão, estelionatário, caloteiro e desonesto”. De outro lado, 
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como o estabelecimento não aceitou receber o pagamento em cartão, o 

autor foi impedido de sair do recinto para atravessar a rua e sacar o 

dinheiro na agência bancária para efetuar o pagamento. Os requeridos 

negam a versão apresentada pelo autor de que o gerente do 

estabelecimento tenha xingado o autor com palavras de baixo calão, ou 

que tenha ofendido à honra do reclamante. Com efeito, na audiência de 

instrução as testemunhas foram unânimes em seus depoimentos e 

confirmaram que o autor foi vítima de golpe; mas os depoimentos 

convergem no mesmo sentido: de que o autor foi vítima de xingamentos e 

de ofensas à sua honra e imagem. Ficou demonstrado também que não 

houve nenhum pedido de recarga para celular feito pelo Dr. Hugo ao 

reclamante ou a qualquer pessoa, assim também como não houve nenhum 

pedido para empréstimo de veículo ou prestação de serviços - pelo menos 

nos termos narrados - da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, 

naquela data, ao Fórum da respectiva Comarca. Conquanto os requeridos 

tenham negado que os fatos não se deram na forma narrada pelo autor, 

certo é que não conseguiram comprovar a inexistência de ofensas 

praticadas contra o reclamante. Pois, a testemunha Erisvaldo Santana 

Ferreira afirmou, durante sua inquirição, ter presenciado quando o 

segundo requerido chamou o autor de “ladrão”, “vagabundo”, e que 

“estava acostumado a lidar com essa situação”, bem como pediu ao autor 

que fizesse o pagamento em dinheiro. Além disso, relatou que discussão 

se estendeu para a porta do estabelecimento, fazendo concluir que não 

só a testemunha presenciou a situação, mas outras pessoas que 

passavam pela calçada. Mesmo o autor se propondo a pagar o valor das 

recargas, o requerido não só rejeitou o pagamento no cartão, mas também 

impediu que o autor saísse do estabelecimento para deslocar à agência do 

banco que ficava em frente à farmácia. As circunstâncias demonstradas 

nos autos contradizem as alegações do depoimento pessoal do requerido 

na audiência de instrução. Pois o requerido disse na audiência que além 

de não conhecer o autor, não tinha conhecimento de que o reclamante era 

servidor da Câmara Municipal. Porém, a dinâmica dos fatos demonstra o 

contrário; o reclamante estava trabalhando no dia dos fatos, e conforme 

relatado na audiência estava uniformizado e portava crachá do serviço 

com sua identificação e, além do mais, o autor conduzia veículo oficial do 

órgão para o qual trabalhava. Dessa forma, embora o requerido não 

conhecesse o autor dos fatos e mesmo sabendo que o autor poderia ter 

sido vítima de golpe, não poderia ter agido de maneira agressiva e 

ofensiva à honra do reclamante. Importa destacar que de acordo com as 

informações colhidas nos autos, no estabelecimento havia mais pessoas, 

a exemplo do caixa que sequer foi arrolada como informante pelos 

requeridos para declarar a versão do acontecido. A respeito das 

informações prestadas no Boletim de Ocorrência, entendo que são 

informações que não podem ser levadas em consideração para este 

caso, sobretudo porque as provas colhidas em Juízo estão bem 

delineadas e comprovas pelo depoimento pessoal das partes e das 

testemunhas arroladas. Por outro lado, o estabelecimento comercial não 

pode se negar a receber o pagamento de seus produtos por meio de 

cartão, pois tal prática é considerada abusiva pelo Código de Defesa do 

Consumidor (art. 51, XII, do CDC), e que, uma vez que o estabelecimento 

adere às formas de pagamento, seja venda a crédito ou débito, seu uso 

não pode ser restrito a determinada forma de pagamento; tampouco 

condicionar determinado produto ao pagamento somente em dinheiro. 

Logo, o autor em nenhum momento, mesmo sabedor de ter sido vítima de 

golpe, se recusou a realizar o pagamento. Evidentemente, esses fatos são 

suficientes para caracterizar grave ofensa à honra objetiva e subjetiva do 

autor que, sem motivo justificado, foi tratado como se fosse ladrão, 

estelionatário, pois de sua índole desconfiaram os requeridos, situação 

causadora de vexame e constrangimento. Cabe ao estabelecimento 

comercial o ônus de realizar a capacitação de seus funcionários para 

evitar constranger o público, a fim de evitar esse tipo de abordagens. Ao 

descuidar de tal obrigação, surge o dever de indenizar, pois, no caso dos 

autos, o autor foi exposto a ridículo e a abordagem do preposto da 

requerida foi extremamente ofensiva à dignidade e à honra do reclamante, 

o qual foi exposto à situação vexatória e impedido de deixar o 

estabelecimento da requerida por duas horas, situação que extrapola o 

mero dissabor ou mero aborrecimento. Estando suficientemente 

comprovado que, por falha de seu preposto (segundo requerido), o autor 

foi exposto a constrangimento, vergonha e vexame, ficando os requeridos 

obrigados a indenizar os danos morais sofridos pelo reclamante, nos 

termos do artigo 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O valor da verba indenizatória deve ser aplicada de forma a 

amenizar os danos sofridos pela vítima e, ao mesmo tempo, punir a atitude 

ilícita do ofensor de modo a desestimular a prática do ato danoso. 

Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor 

consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição cultural, 

política, social e econômico-financeira do ofendido e as condições 

econômicas e grau de culpa do ofensor, de modo que a com a 

indenização se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem 

configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o 

ofensor. Considerando que a primeira requerida é pessoa jurídica; 

considerando a gravidade do ato ilícito praticado; considerando que os 

requeridos excederam no exercício de direito, sendo que os xingamentos 

ultrapassaram o interior do estabelecimento expondo o autor a ridículo 

perante terceiros; considerando que há provas de que o autor foi xingado 

de “ladrão” e “vagabundo”, e, considerando o caráter pedagógico de que 

também deve se revestir a indenização por danos morais, mostra-se 

adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual é suficiente para 

amenizar o sofrimento do reclamante e dissuadir os requeridos de igual e 

novo episódio. Por arremate, quanto ao pedido contraposto apresentado 

pelos requeridos quanto ao ressarcimento dos honorários contratuais, 

mostra-se indevido. Isso porque compete aos requeridos a contratação de 

advogado (s) de sua confiança e de acordo com as suas possibilidades 

em remunerá-lo (s) e interesse na lide, que nem sempre é balizada pelo 

seu cunho patrimonial. Além disso, trata-se de relação entre advogado e 

cliente que a parte contrária não tem qualquer ingerência ou 

responsabilidade direta que possa, por consequência, arcar com as 

despesas de sua contratação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEPÓSITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – COBRANÇA CUMULADA DE MULTA 

MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL PREVISTA COMO PREFIXAÇÃO DE 

PERDAS E DANOS – MESMO FATO GERADOR – BIS IN IDEM – 

IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

DO PATRONO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – IMPOSSIBILIDADE 

– RESPEITO À COISA JULGADA– DECISÃO MANTIDA– RECURSO 

DESPROVIDO.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a 

cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a 

existência de fatos geradores diversos, porquanto devem possuir 

fundamentos distintos.O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui 

entendimento reiterado sobre o assunto, afirmando ser incabível a 

condenação do sucumbente aos honorários contratuais da parte autora 

(AgRg no AgRg no REsp1478820/SP, AgRg no AREsp 810.591/SP). Não 

há qualquer responsabilidade da parte requerida pelos honorários 

contratados pela parte autora, mesmo nos casos em que os pedidos 

autorais são julgados procedentes, isso ocorre porque a constituição de 

advogado e o valor pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade da 

parte, não sendo razoável o repasse do ônus a parte que não possui 

qualquer relação jurídica com o patrono.É cediço que qualquer alteração 

do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária estabelecido no 

título exequendo configura violação à coisa julgada (Ap 153979/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Sem destaque no 

original. Logo, improcedente o pedido contraposto. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por VICENTE DOMINGUES PEREIRA em desfavor de FARMÁCIA 

POLIFARMA (Luis Antônio Rodrigues – ME) e VALCIR FRANK, e CONDENO 

os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a título de compensação por dano moral ao reclamante, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a incidir da data do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 1º de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 
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nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000535-95.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA INEZ CAMPOS SILVA 

REQUERIDO: SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, 

ALBERTI & CIA LTDA - ME Vistos. I. Relatório. Relatório dispensando na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

pronto julgamento no estado no qual se encontra, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. É fato incontroverso nos autos 

que a parte autora firmou contrato de participação em consórcio, visando 

à aquisição de uma motocicleta. A adesão ao consórcio ocorreu em março 

de 2016. Segundo a reclamante, somente aceitou aderir ao consórcio 

porque foi informada que após o pagamento da quinta parcela do 

consórcio seria contemplada e assim foi o que aconteceu. Mas mesmo 

após ter sido contemplada várias tentativas de retirada do bem foram 

infrutíferas, pois foi informada no mês de janeiro de 2017 que sua 

motocicleta havia sido vendida para um terceiro. A segunda reclamada 

alegou que a autora foi contemplada, mas não recebeu o bem porque não 

cumpriu as condições previstas nas cláusulas contratuais, notadamente a 

comprovação de residência e comprovante de renda com emprego há 

mais de um ano. Dessa forma, dependia de avalista, optando, a autora, 

contudo, aguardar para atingir o tempo de um ano de trabalho exigido. 

Contudo, mesmo após o preenchimento das condições exigidas a autora 

optou por vender sua cota de participação no grupo de consórcio, já que 

nesta condição a reclamante receberia o valor integral que havia pago. 

Porém como não aceitou o pagamento em cheque, a participação da 

autora no consórcio foi cancelada por falta de pagamento cujo saldo 

remanescente em benefício da reclamante é de R$ 517,77 (quinhentos e 

dezessete reais e setenta e sete centavos). Entretanto, a autora pleiteia a 

rescisão contratual bem como a devolução do valor pago e indenização 

por danos morais. As requeridas, por sua vez, sustentam que a autora 

teve conhecimento dos procedimentos do consórcio, não sendo possível a 

devolução imediata dos valores, observadas as deduções legais previstas 

no contrato. Verifica-se que são fatos incontroversos a relação jurídica 

entre as partes e que a autora deixou de pagar suas prestações ao 

consórcio. A controvérsia cinge-se, a saber, se é devida ou não a 

devolução imediata das quotas pagas e, ainda, a forma como se dará a 

devolução. Em que pese as alegações da autora, é certo que ela teve 

conhecimento inequívoco da proposta de admissão ao consórcio – PAC. 

Atente-se, nesse aspecto, que a própria autora juntou aos autos as 

condições gerias da apólice, dela constando a advertência quanto ao 

conhecimento dos direitos e obrigações assumidas no contrato. Extrai-se, 

outrossim, que o contrato foi livremente pactuado pela autora, que 

inclusive realizou pagamento de cinco prestações. Consequentemente, 

teve a requerente ciência inequívoca do Contrato de Participação em 

Grupo de Consórcio por Adesão e das Condições Gerais. Anoto ainda que 

a autora não fez nenhuma ressalva ou adendo à adesão ao consórcio. 

Por outro lado, o contrato também previa a desistência da consorciada no 

prazo de 7 (sete) dias da assinatura da adesão, caso quisesse (Id. 

12380850), porém, preferiu a autora dar continuidade no plano, efetuando 

alguns pagamentos. Inequívoco, outrossim, que houve mera desistência, o 

que é reforçado pelo fato de ter a autora manejado a presente ação 

depois de muito tempo de ter assinado o contrato, o que indica também 

não ter havido qualquer vício de consentimento no momento em que 

pactuado o consórcio. Mesmo tendo sido prometido data de contemplação, 

a autora foi contemplada, mas não preencheu os requisitos exigidos para 

a retirada do bem. Quanto à questão da desistência ou exclusão do plano 

de consórcio, posicionamento que caracteriza infração contratual, e 

obriga o consorciado ao pagamento de 10% (dez por cento) de percentual 

sobre o crédito do consorciado a favor do grupo e da administradora, 

respectivamente conforme cláusula 49 e seguintes do contrato. No 

tocante à taxa de administração esta foi livremente pactuada e não pode 

ser considerada abusiva, matéria que já foi objeto de exame em 

procedimento de recurso repetitivo pelo STJ, e que culminou na edição da 

Súmula n. 538 do STJ: “As administradoras de consórcio têm liberdade 

para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em 

percentual superior a dez por cento”. Porém, a taxa de administração 

pactuada pelas partes deve ser calculada proporcionalmente ao período 

em que a autora participou do grupo. Já quanto à cláusula penal prevista 

no contrato de adesão, embora o artigo 53,§ 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor, disponha sobre a possibilidade de ser descontado o 

percentual contratado para cobrir os prejuízos causados ao grupo, esses 

danos, porém, devem ser comprovados, o que não se verifica nos autos 

(AgRg no REsp 1483513/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, DJe de 26/04/2016). A questão sobre o prazo para a 

devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente ou excluído, 

considerando a data do contrato e aplicação da Lei 11.7995/08, será 

devida somente após a contemplação da cota por sorteio ou por ocasião 

do encerramento do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias. Ressalte-se, 

afinal, que a autora não é apenas uma compradora de um bem móvel, mas, 

sim, integrante de um consórcio administrado pela requerida. A finalidade 

do consórcio é, justamente com os demais consorciados, conjugarem 

esforços para aquisição de bens. A retirada da autora do grupo desfalca 

a arrecadação de valores. Por esta razão, a administradora retém o que 

lhe foi pago, com o amparo contratual, de modo a permitir o objetivo do 

consórcio perante os inadimplentes. Os interesses da autora sucumbem 

ao interesse maior do grupo a que pertenceu. Se, por um lado, a 

restituição das parcelas é medida que se impõe, para que não haja 

enriquecimento ilícito por parte da administradora do consórcio, por outro, 

a devolução imediata, conforme pretendido pela autora, causaria 

desorganização contábil ao grupo, constituindo despesa imprevista, a qual 

acabaria onerando o grupo e os demais consorciados. Outrossim, o 

consorciado que permanece vinculado ao grupo pode, porventura, ser 

contemplado somente ao final do consórcio, e, caso a autora obtivesse a 

devolução imediata dos valores pagos, é evidente e nem um pouco 

razoável que acabaria ostentando posição mais vantajosa em relação a 

quem no consórcio permaneceu. Na hipótese dos autos, a restituição da 

quantia paga pela consorciada ao fundo comum é exigível após o decurso 

do prazo de 30 (trinta) dias computado a partir da contemplação da cota 

de consórcio, nos moldes do que determinam os artigos 22, § 2º, e 24, § 

3º, ambos da Lei n. 11.795/2008, ou em até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento do grupo, cuja validade foi reconhecida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.119.300/RS: RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS 

APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. em 

14.04.2010, DJe 27.08.2010). Sem destaque no original. Dessa forma, a 

devolução da quantia devida pela embargante à contratante deverá 

obedecer as seguintes diretrizes: em até trinta dias contados da data do 

sorteio da contratante/autora ou da data do encerramento do grupo do 

qual a embargada era participante, o que ocorrer primeiro. Por fim, não há 

que se falar em indenização por danos morais, em face da ausência de 

ato ilícito praticado pela administradora do consórcio. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por MARIA INEZ CAMPOS SILVA em desfavor 

de SUZUKI MOTOS E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e 

ALBERTI & CIA LTDA – ME (AVENTURA MOTOS), e CONDENO as 

reclamadas ao pagamento da quantia correspondente aos valores pagos 
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pela reclamante ao grupo de consórcio, descontada a taxa de 

administração, cuja restituição deverá ocorrer em até trinta dias da data do 

sorteio do participante ou da data do encerramento do grupo, o que 

ocorrer primeiro. Sobre o valor da restituição incide correção monetária 

pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Assim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigos 487, inciso I, e 490 do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003834-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO WENDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003834-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO WENDER DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos., Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FABIO 

WENDER DA SILVA em desfavor de ATIVOS SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se 

trata de reprodução de ação proposta anteriormente, qual seja, processo 

n. 1003830-43.2017.8.11.0045, e que, inclusive, já recebeu sentença de 

mérito. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação: 

partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a 

figura jurídica da litispendência. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

337, § 1º do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. Aliás, 

estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz conhecerá de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, 

uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência de litispendência, 

pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro 

caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a 

figura jurídica da litispendência entre os processos e, por consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 337, § 1º e 485, inciso V, e § 3º, do Código de Processo Civil. Com 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003830-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO WENDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003830-43.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO WENDER DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. I. Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. A preliminar arguida pela reclamada merece 

acolhimento, porquanto o processo n. 1003834-80.2017.8.11.0045 discute 

o mesmo objeto envolvendo as mesmas partes, razão pela qual se faz 

necessária a extinção pela litispendência. No mérito, a parte reclamante 

defende que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes pela 

requerida de forma indevida, porquanto jamais existiu relação jurídica entre 

as partes. A reclamada, por sua vez, defende a legalidade da inscrição do 

nome do autor no cadastro de devedores, pois é cessionária do crédito 

contratado pelo reclamante junto ao Banco do Brasil S/A., de modo que a 

requerida atuou no exercício regular de direito ao não receber o valor do 

crédito. Com efeito, a requerida juntou o contrato (Id. 13548489) que 

comprova a existência de relação jurídica entre o autor com o Banco do 

Brasil S/A., consubstanciado em contrato de abertura de conta corrente, 

assinado em 02 de maio de 2013, o qual foi objeto de cessão de crédito 

entre o credor primitivo e a requerida, cessionária na relação jurídica. 

Ressalte-se, todavia, a ausência de notificação da cessão de crédito não 

desnatura a existência do débito, tampouco macula em sua validade, 

afetando apenas a sua eficácia. A cessão de crédito torna-se ineficaz 

perante o devedor, de modo a permitir a oponibilidade de exceções 

pessoais e o pagamento putativo, ao credor originário, com pleno efeito 

liberatório. Assim, uma vez que a parte devedora não efetuou o 

pagamento ao credor cedente quanto aos débitos objeto de cobrança pela 

requerida, a cessão passa a operar eficácia plena a partir da ciência, pelo 

autor, de que a cessão ocorreu. Por outro lado, há de se ressaltar que a 

ausência de notificação, a teor do disposto no art. 290 do Código Civil, 

somente teria relevância em caso de pagamento da dívida perante o 

credor originário, o que, à evidência, não ocorreu. E, em relação à 

eventual necessidade de notificação prévia, para além de não ser causa 

de inexigibilidade, nos termos da Súmula 359 do STJ, tal obrigação é 

voltada exclusivamente ao órgão mantenedor do cadastro, nada sendo 

exigido da credora que promoveu a cobrança. Desse modo, bem 

demonstrada a existência de relação jurídica, e não havendo razão para o 

afastamento de sua inexigibilidade, reputam-se legítimas eventuais 

apontamentos promovidos junto aos cadastros restritivos de crédito, por 

constituírem mero exercício regular de direito e que, por si só, não revelam 

abalo moral apto a gerar o dever de indenizar/compensar. Dessa forma, 

não tendo a parte reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia 

(art. 373, I, do CPC) consubstanciado na comprovação de que inexistiu 

relação jurídica com o Banco do Brasil /S.A, ou, mesmo tendo havido o 

autor nada devia, a improcedência da pretensão é medida de rigor. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por FABIO WENDER DA SILVA em 

desfavor de ATIVOS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, e 

resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 
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e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002333-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. Q. F. (REQUERENTE)

ZENEIDE LUZIA DE QUEIROZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002333-28.2016.8.11.0045 Valor da causa: $3,000.00 ESPÉCIE: [MULTAS 

E DEMAIS SANÇÕES, CONCESSÃO, PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO 

PAGAS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, MULTA COMINATÓRIA / 

ASTREINTES, JUROS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: KELVIN STEVAO QUEIROZ 

FREITAS Endereço: RUA CONSTANTINA, 1496, E - QUADRA 29 LT 17, 

CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

ZENEIDE LUZIA DE QUEIROZ SOUZA Endereço: RUA CONSTANTINA, 

1496, E - QUADRA 29 LOTE 17, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

553, 8 ANDAR, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Fica 

Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) 

do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 

O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 

ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004099-48.2018.8.11.0045 Valor da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, INCAPACIDADE LABORATIVA 

PERMANENTE, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, CONCESSÃO, DATA 

DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ALICE MACHADO Endereço: AVENIDA PERNAMBUCO, 371, 

S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

553, 10 ANDAR, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido Fica 

Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) 

do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 

O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 

ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003886-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO NUNES CAVALCANTI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003886-42.2018.8.11.0045 Valor da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO, CONVERSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA DO SOCORRO NUNES CAVALCANTI BORGES Endereço: RUA 

GIRUÁ, 1177, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001576-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001576-97.2017.8.11.0045 Valor da causa: $11,244.00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO, CONVERSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JOAO 

DOS SANTOS AGUIAR Endereço: RUA CLARICE LINSPECTOR, 4420, S, 

PARQUE DAS AMÉRICAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Endereço: desconhecido Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), 

na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de novembro de 2018. Flavia 

Regiane Gonçalves Rossetto Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001538-22.2016.8.11.0045 Valor da causa: $13,200.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: PEDRINA MARIA 

DE JESUS Endereço: RUA SANTO ANDRÉ, 1889, SÃO JOSE I, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, 1288, - DE 1002 AO FIM - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-286 Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001775-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MORAIS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001775-56.2016.8.11.0045 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCAPACIDADE LABORATIVA 

PERMANENTE, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, CONCESSÃO, 

CONVERSÃO, PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, JUROS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SERGIO MORAIS DE 

CARVALHO Endereço: RUA AMAZONITA, 381, N, LUIZ CARLOS TESSELE 

JUNIOR, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, 8 ANDAR, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-370 Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de novembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001910-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA IRENE JASKULSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001910-68.2016.8.11.0045 Valor da causa: $21,120.00 ESPÉCIE: 

[ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 87)]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: SILVIA IRENE JASKULSKI Endereço: 

Av. Espirito Santo, 974/s, Veneza, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, - ATÉ 545 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78550-242 Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003902-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIALY SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003902-93.2018.8.11.0045 Valor da causa: $11,280.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: THIALY SILVA DE 

OLIVEIRA Endereço: d, d, d, d, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002446-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OTAVIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002446-79.2016.8.11.0045 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESTABELECIMENTO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, INCAPACIDADE LABORATIVA 

PERMANENTE, CONVERSÃO, PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS, 

RESTABELECIMENTO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO 

OTAVIO CAVALCANTE Endereço: LIBERATO SALZANO, 1197, CIDADE 

NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, 8 ANDAR, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-370 Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003781-65.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUART LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEIA MARCIA GARCIA (REQUERIDO)

JONAS RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003781-65.2018.8.11.0045 Valor da causa: $517,279.71 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: CONSTRUART LTDA Endereço: RUA PORTO VELHO, 232N, 

INDUSTRIAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JONAS RODRIGUES GARCIA Endereço: RUA AFRICA DO 

SUL, L.08, Q 17, NOVO CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Nome: DIONEIA MARCIA GARCIA Endereço: RUA AFRICA DO 

SUL, L08, Q 17, NOVO CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação 

juntada nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002313-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NORVINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002313-37.2016.8.11.0045 Valor da causa: $14,080.00 ESPÉCIE: 

[ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 87)]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA NORVINA DOS SANTOS 

Endereço: Av. rio Grande do Sul, 433, Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - 

DE 1002 AO FIM - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-286 Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Requerido, da perícia determinada nos autos do processo acima 

indicado, a REALIZAR-SE no dia 30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 

13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, 

Lucas do Rio Verde, para realização da perícia médica. LUCAS DO RIO 

VERDE, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002313-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NORVINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002313-37.2016.8.11.0045 Valor da causa: $14,080.00 ESPÉCIE: 

[ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 87)]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA NORVINA DOS SANTOS 

Endereço: Av. rio Grande do Sul, 433, Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - 

DE 1002 AO FIM - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-286 Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 30/01/2019 

(quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida 

Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar 

perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 122926 Nr: 2050-22.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência a MM.ª Juíza proferiu a seguinte decisão: I- Considerando a 

prova da paternidade da parte requerida, conforme documentos de pp. 

25/31, fixo alimentos provisórios em favor dos alimentandos no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), percentual de 31,45% do salário mínimo atual, 

a ser depositado na conta bancária indicada à p. 38 dos autos. Intime-se o 

requerido pessoalmente da presente decisão, no endereço informado à p. 

21. II – Oficie-se conforme requerido pelo Ministério Público à p. 42 “item II”. 

III – No mais, tendo em vista que a parte requerente não fora encontrada 

no endereço indicado nos autos, abra-se vistas à Defensoria Pública, para 

que manifeste-se requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. IV – Ciência ao Ministério Público. V - Cumpra-se, às 

providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, a MMª. Juíza 

determinou o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115640 Nr: 7034-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITABEM RIO VERDE IMOVEIS EIRELE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:OAB/SP 240.050, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Suspendo 

o trâmite processual pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte 

autora junte aos autos a contraprosta de acordo. II- Juntem-se aos autos, 

os documentos apresentados no presente ato. III - Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências necessárias. Nada mais havendo a 

tratar, determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido 

e achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103502 Nr: 540-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS PICCINI, LUIZ 

JORGE PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI, CERLY 

CARDOSO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Levando 

em conta que a realização da perícia não fora descartada e, diante da 

aceitação do requerente quanto aos honorários declinados pelo perito, 

conforme petição de p. 46, determino a intimação do perito nomeado, para 

que agende data e horário para a realização da perícia, informando nos 

autos. II – Juntem-se os documentos apresentados no presente ato. III - 

Sai o autor intimado a proceder o depósito de 50% (cinquenta por cento) 

do valor da perícia, no prazo de 10 (dez) dias. IV - Após o depósito, 

expeça-se alvará de liberação em favor do expert. V- Considerando que 

fora informado que a parte requerida encontra-se com o documento 

original a ser periciado de pp. 92/93 – Cód. 102273, sai a parte ré intimada 

a apresentá-lo, em envelope lacrado, no prazo de 10 (dez) dias. VI - 

Cumpra-se, às providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158338 Nr: 4857-44.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 DEFIRO a tutela antecipada de urgência, para determinar o ARRESTO da 

quantia de 54.752 (cinquenta e quatro mil, setecentas e cinquenta e duas) 

sacas de soja, com as especificações indicadas no título executivo, 

devidamente atualizados com multa e juros, no patamar de 10% (dez por 

cento) e 1% (um por cento) respectivamente, objeto do Contrato Particular 

de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, a ser promovida nas 

propriedades do Executado, além dos imóveis constantes no Contrato 

supracitado, ou sobre qualquer grão em seu nome, depositado em 

qualquer armazém da Região, ou ainda sobre qualquer crédito, até o limite 

do crédito da demanda.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001386-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX PLENTZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001386-75.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BUNGE 

ALIMENTOS S/A 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 3 de outubro de 2018 JEAN 

LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001242-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o pagamento das custas e despesas processuais, juntando 

aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de indeferimento da 

inicial, de conformidade com o Despacho proferido nos autos (Id 

15374948), que segue vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000628-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONCERLINDO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

RITA DIAS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, juntando aos autos os documentos 

solicitados conforme item 1 do Despacho proferido nos autos (Id 

14143083).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 270 de 701



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001244-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

promovente, bem como seu cliente da audiência de Conciliação, designada 

nos autos para o dia 14/12/2018 às 15:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISMARCLEI ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16121106 no valor de R$ 607,18 

(seiscentos e sete reais e dezoito centavos), sob pena de protesto. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARTINS DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16150759, no valor de R$ 604,45 

(seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16151701, no valor de R$ 604,45 

(seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavo), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAYENE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16152187, no valor de R$ 604,45 

(seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16180954, no valor de R$ 567,47 

(quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sob 

pena de protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA VICENTE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))
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AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16181247, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010363-05.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MATOS CARVALHO (EXECUTADO)

ELISMARCIO DA SERRA NUNES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MEINBERG 

CEROY PROCESSO n. 8010363-05.2016.8.11.0021 Valor da causa: 

$12,488.46 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CAMILO & SILVA LTDA - ME 

Endereço: Rua MATO GROSSO, N 533, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELA MATOS 

CARVALHO Nome: ELISMARCIO DA SERRA NUNES Senhor(a): 

EXEQUENTE: CAMILO & SILVA LTDA - ME A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa 

VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), conforme planilha de cálculo em anexo ÁGUA BOA, 

5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000241-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIR CARVALHO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000241-84.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ADELAIR CARVALHO MARTINS 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da certidão de ID nº id. 15458575. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92457 Nr: 1035-25.2018.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão do oficial de justiça de referência 13.

Alto Araguaia - MT, 31 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000603-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA MENDES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000603-86.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: LUCILIA MENDES 

MACHADO Vistos etc. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por BANCO ITAUCARD S/A em face de LUCILIA MENDES 

MESQUITA, ambos qualificados nos autos. 2. Restando presentes os 

pressupostos processuais, recebo a inicial e, in continenti, passo a 

apreciar o pleito liminar. 3. Conforme disposto na lei de regência, ao 

deferimento da medida liminar é necessária a comprovação do negócio 

jurídico entabulado entre as partes, bem como da mora ou inadimplemento 

do devedor. 4. Verifico no presente caso que o requisito da comprovação 

do negócio jurídico entabulado entre as partes restou evidenciado, haja 

vista que o contrato de alienação fiduciária anuído pelo requerido 

encontra-se anexado à inicial. 5. Por sua vez, o requisito da mora não 

restou demonstrado, uma vez que consta no aviso de recebimento que a 

correspondência de notificação extrajudicial não foi entregue ao 

destinatário (id n. 16209808). 6. Assim, não restando caracterizada a 

mora, o indeferimento do pleito liminar é medida a ser imposta. 7. Este é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 
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APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

–NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A 

ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO – MORA NÃO 

CARACTERIZADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Para a comprovação da mora nos 

contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, 

por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do 

devedor, dispensada a notificação pessoal. (TJ/MT AgR 134050/2016, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016).” 8. Pelo exposto, INDEFIRO o 

pedido liminar. 9. CITE-SE a parte requerida para contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos 

termos dos artigos 307 e 344, ambos do NCPC. 10. Após, havendo 

preliminares, INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000455-75.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000455-75.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS Vistos. 1. Trata-se de ação para concessão de auxílio 

doença c/c pedido de tutela antecipada, proposta por JONAS CARDOSO 

DO NASCIMENTO, em face do INSS, alegando para tanto ter preenchidos 

os requisitos para a concessão dos referidos benefícios previdenciários. 

Do Recebimento da Inicial 2. Preenchidos os requisitos legais, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Carta Maior, RECEBO a 

presente exordial no rito ordinário, adequado ao processamento de todos 

os pedidos. 3. No tocante ao pedido da antecipação da tutela de urgência 

para o recebimento do benefício previdenciário, necessária a verificação 

dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, os quais passo a analisar. 

4. Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório 

dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não 

havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente 

com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim 

de um juízo de probabilidade. 5. A antecipação dos efeitos da tutela, 

pretendida na inicial é medida que não se impõe, porquanto não estarem 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito – fumus boni iuris e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora, que 

poderia ser demonstrado através de documentação médica plausível e 

contemporânea com a pretensão vestibular. 6. Ressalto que ao analisar os 

documentos colacionados à petição inicial, verifico a existência de um 

único atestado médico, que remete a data de 01/03/2017. 7. Conforme se 

verifica da documentação juntada, o requerente não conseguiu 

demonstrar e/ou provar de forma inequívoca a invalidez laborativa ou 

patologia grave de que sofra, ou problemas de saúde que o impossibilitam 

de realizar suas atividades laborais hodiernamente, o qual justificaria o 

recebimento do benefício previdenciário, ao menos nesse momento 

processual. 8. Por oportuno, trago à baila o entendimento deste E. TJMT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSS - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

DOCUMENTOS INSUBSISTENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Não comporta reforma a decisão que nega 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional se o autor não demonstra, 

objetivamente, a presença dos requisitos próprios dessa espécie de 

provimento de urgência. O ônus da prova para o convencimento da 

verossimilhança da alegação que visa obter a tutela antecipada é da parte 

que a postula. (AI 93509/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/11/2009, Publicado no DJE 23/11/2009) AÇÃO ACIDENTÁRIA - TUTELA 

ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE 

PROVA PERICIAL - REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO. "Não cabe a 

antecipação da tutela para o restabelecimento imediato de auxílio-doença 

se ainda não há nos autos prova pericial com conclusão suficiente para 

ampará-la. Logo, não há como vislumbrar na espécie a configuração dos 

requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil". (TJ-SP - AI: 

21673557920158260000 SP 2167355-79.2015.8.26.0000, Relator: Luiz De 

Lorenzi, Data de Julgamento: 15/09/2015, 16ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 24/09/2015) E M E N T A – AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ESPECÍFICA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO IMPROVIDO. 

É necessária a produção de prova pericial específica, a ser realizada em 

observância ao princípio do contraditório, quando então será possível a 

formação de juízo acerca da prestação jurisdicional buscada, ou seja, o 

direito ou não à concessão do benefício postulado. Justamente por 

envolver verba de natureza alimentar, há o manifesto perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, o que impede a concessão da 

tutela de urgência, nos termos do artigo 273, § 2º, do Código de Processo 

Civil. (TJ/MS -Primeira Câmara Cível - Agravo Regimental em Agravo N. 

2012.004047-2/0001-00 - Relator Des. Divoncir Schreiner Maran – 

Julgamento: 07/03/2012) 9. Nesse prisma, não estando presentes os 

requisitos para antecipação dos efeitos da sentença final no tocante ao 

recebimento do auxílio doença, não tendo demonstrado a parte 

requerente, através do acervo documental ser portadora de doença 

incapacitante, não é correto o concessão do pleito antecipatório nesta 

fase procedimental. 10. Assim, neste estágio processual, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo autor com relação ao 

benefício previdenciário de auxílio doença, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. 11. CITE-SE o requerido para 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015, 

observado o disposto no art. 183, do mesmo codex. 12. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 13. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais consoante Leis Orgânicas 

de regência. 14. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000609-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR SOUSA DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000609-93.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: LUCIVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA REQUERIDO: 

OSMAR SOUSA DA MATA SENTENÇA Vistos. 1. LUCIVANE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA SOUSA e OSMAR SOUSA DA MATA, qualificados nos 

autos, propõem de Ação de Divórcio Consensual postulando homologação 

da dissolução do vínculo conjugal e demais pactos. 2. A peça vestibular 

traz acordo quanto ao divórcio e partilha de bens, instruída a inaugural 

com os documentos que acreditam necessários. 3. Desnecessária a 

intervenção do representante do Ministério Público. 4. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. 5. Trata-se de ação de divórcio consensual 

ajuizada por LUCIVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA e OSMAR 

SOUSA DA MATA, objetivando o decreto de divórcio e partilha dos bens, a 

qual merece provimento. Explico. 6. Dessarte, devidamente instruído o 

feito, havendo a comprovação da ruptura fática do convívio conjugal, 

mister se faz a decretação do divórcio e o conseqüente término do 
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casamento e seus consectários civis e religiosos. 7. No caso vertente, por 

circunstâncias adversas os autores estão separados de fato, 

impossibilitada a vida em comum, dando azo ao divórcio, conforme a EC nº 

66/2010, que excluiu qualquer restrição para a concessão do divórcio, 

que deve ser concedido sem prévia separação e sem a exigência de 

prazos, posto que o § 6º do art. 226 da Constituição Federal, então, 

passou a vigorar, a partir de 13 de julho de 2010 da seguinte forma: “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. 8. Portanto, para a 

decretação do divórcio atualmente, basta apenas a vontade de uma das 

partes, não precisando mais de comprovação do decurso de tempo da 

separação de fato ou 1 (um) ano do trânsito em julgado do decreto de 

separação judicial, consoante dispõe o art. 1580 do Código Civil. 9. Consta 

também acordo acerca da partilha dos bens. 10. Quanto à alteração do 

nome da cônjuge varoa, existindo nos autos requerimento expresso sobre 

o interesse da autora para que seja excluído o sobrenome, eis que direito 

personalíssimo, impõe-se a alteração. DISPOSITIVO 11. Ante ao exposto, 

com fulcro no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 

226, § 6º da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE a ação, 

HOMOLOGO O ACORDO apresentado e DECRETO o DIVÓRCIO de 

LUCIVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA e OSMAR SOUSA DA 

MATA, qualificados nos autos, com seus consectários civis e religiosos. 

12. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 13. Sem custas e honorários. 14. 

Após certificação do trânsito em julgado, OFICIE-SE ao competente SRPN 

da lavratura do casamento, determinando que proceda à inscrição da 

decisão supra, observando-se as formalidades de estilo, sendo que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira, ou seja, LUCIVANE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA (item 14.3.7, seção 3, capítulo 14, da CNGC). 

15. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 16. Publique-se. 

Intime-se. 17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63619 Nr: 1285-63.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA BENTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Autos n. 1285-63.2015.811.0020 (cód. 63619).

Denunciado: Tatiana Bento Duarte.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de ação penal, tendo como denunciada TATIANA BENTO 

DUARTE, qualificada nos autos, dando-a como incursa no art. 21 do 

Decreto-Lei 3.688/41.

2. A denunciada aceitou a proposta de transação penal, conforme ref. 22.

É o essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – Da extinção da punibilidade

 3. Analisando os autos observo que a transação penal foi homologada 

judicialmente (ref. 22), nos termos do art. 76, da Lei 9.099/95 e a 

denunciada TATIANA BENTO DUARTE cumpriu integralmente a obrigação 

assumida em sede de transação penal, conforme se infere dos autos (fls. 

40/50, 55/57, 60/73, 85/99).

4. Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da denunciada TATIANA 

BENTO DUARTE, anteriormente qualificada nos autos, e DETERMINO a 

extinção do feito.

5. Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o mesmo benefício, no prazo de cinco anos.

6. Isenção legal de custas e despesas processuais nos termos da 

CNGC/MT.

7. Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as baixas e anotações.

8. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Comarca de Barra do Bugres

Portaria

PORTARIA Nº. 1349/2018-CDBB

 O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO, o falecimento da Sra. Terezinha Maria da Silva, mãe da 

servidora Marilda Pereira Pedroso, lotada na Secretaria da 2ª Vara desta 

Comarca;

 RESOLVE:

 DECLARAR . Luto oficial no âmbito do Poder Judiciário da Comarca de 

Barra do Bugres-MT, de 01 (um) dia, a contar da data desta Portaria, como 

forma de prestar homenagens, em sinal de pesar e condolências à família 

enlutada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Barra do Bugres – MT, 02 de novembro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 1348/2018-CDBB

 O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO. O falecimento de José Ferreira Mendes, na data de 

01/11/2018, servidor do Poder Judiciário há 30 anos, um dos Oficiais de 

Justiça mais antigos atuantes na Comarca de Barra do Bugres-MT;

 CONSIDERANDO. Os relevantes serviços prestados pelo Oficial de 

Justiça e sua notória importância nesta Comarca;

 RESOLVE:

 DECLARAR . Luto oficial no âmbito do Poder Judiciário da Comarca de 

Barra do Bugres-MT, de 03 (três) dias, a contar da data desta Portaria, 

como forma de prestar as últimas homenagens, em sinal de pesar e 

condolências às famílias enlutadas e colegas de trabalho.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Barra do Bugres – MT, 02 de novembro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4467 Nr: 758-12.1999.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI 

RACHED CRUZ, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO, Luiz Mariano Bridi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença referente à condenação em 

honorários de sucumbência, em que LUIZ MARIANO BRIDI, executa em 

face de ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ.

Às folhas 377 houve decisão determinando a intimação do executado 

ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ.

Assim, determino que a secretaria certifique o decurso do prazo do 

executado, se for o caso, e intime o exequente Luiz Mariano Bridi, para 

que se manifeste requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Da mesma forma e nos mesmos autos, há também pedido de cumprimento 

de sentença referente a honorários sucumbenciais, em que JOSÉ 

QUINTÃO SAMPAIO executa em face de BANCO BRADESCO SA 
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(fls.381/386).

Assim, INTIME-SE a executada BANCO BRADESCO SA, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 9.240,02, conforme planilha apresentada 

às folhas 386, devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena 

de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo. 523, § 1º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4466 Nr: 757-27.1999.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA QUERO QUERO LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Determino que a secretaria certifique sobre o decurso do prazo, se for o 

caso, da decisão de folhas 457 que determinou a intimação do executado 

TRASPORTADORA QUERO QUERO LTDA, intimando-se na sequencia a 

parte BANCO BRADESCO S.A. para que se manifeste requerendo o que 

de direito.

 Da mesma forma e nos mesmos autos, há também pedido de cumprimento 

de sentença referente a honorários sucumbenciais, em que JOSÉ 

QUINTÃO SAMPAIO executa em face de BANCO BRADESCO SA 

(fls.458/463).

Assim, INTIME-SE a executada BANCO BRADESCO SA, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 9.173,06, conforme planilha apresentada 

às folhas 463, devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena 

de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo. 523, § 1º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136637 Nr: 2551-19.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICIA NOGUEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 16/01/2018 (fls. 23). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133179 Nr: 417-19.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDO DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143 todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 14/11/2014 (fls. 29). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121334 Nr: 1610-06.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 11/03/2014 (fls. 31). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. .Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130326 Nr: 6717-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZETE NORBERTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 27/06/2017 (fls. 22). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143908 Nr: 7207-19.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA RAMOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que possa efetuar o depósito da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado no valor de R$ 

46,84 (quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser depositado 

na conta do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142885 Nr: 6606-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos augusto montezuma - 

OAB:12.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que possa efetuar o depósito da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado no valor de R$ 

46,84 (quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser depositado 

na conta do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125705 Nr: 4034-21.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 18/07/2012 (fls. 44). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137767 Nr: 3248-40.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143 todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 04/12/2017 (fls. 17). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentáriosDeixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123306 Nr: 2796-64.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FARIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL em 15
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88067 Nr: 3834-53.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA IZABEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, CONFIRMANDO os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida (fls. 34/35), por conseguinte, CONDENO o 

Requerido a pagar a requerente o benefício previdenciário de pensão por 

morte, no valor do salário de contribuição, inclusive 13º salário, bem como 

lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em 

atraso desde a data do indeferimento administrativo em 02/08/2012 (p. 27). 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. HAVENDO RECURSO DE 

APELAÇÃO, INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). Após o transcurso do prazo, 

com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE 

ao INSS para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. 

FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da 

Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134205 Nr: 1060-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE GOMES DA SILVA, ANA LINO DA SILVA, 

GERALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9.495-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL em 15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131354 Nr: 7320-07.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111426 Nr: 2552-72.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbino André Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):BALBINO ANDRÉ DIAS

Nome e cargo do digitador:Millena Ferreira Formentão - Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Divórcio intentada por LUCIENE PEREIRA DA SILVA 

DIAS em face de BALBINO ANDRÉ DIAS.

À exordial de p. 05/06, coligiram-se os documentos de p. 07/10.

 As partes casaram-se em 02 de maio de 1982.

 Não há bens a partilhar.

 O requerido devidamente citado, conforme mandado e certidão de p. 

21/823, não se manifestou.

 Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de p. 05/06, no que 

refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

 Ante a inercia da requerida, decreto sua revelia e de consequência, 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente ação movida 

por Luciene Pereira da Silva Dias em face de Balbino André Dias, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e o faço para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, 

para que proceda às averbações e retificação necessárias, 

observando-se que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, 

LUCIENE PEREIRA DA SILVA.

 Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 11.

Ciência à Defensoria Pública.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44084 Nr: 310-53.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os 

dados bancarios, para a confecção do alvara.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96112 Nr: 5291-86.2014.811.0008
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE DA SILVA, NAIR PRUDÊNCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JOSÉ BRILHADORI, ELZA NUNES 

BRILHADORI, OLINDA NUNES BRILHADORI, MARIANE NUNES BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE - 

OAB:2.301-A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Barra do Bugres - MT, 5 de novembro de 2018.

Oficial Escrevente

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47847 Nr: 4008-67.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO LUIZ GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98194 Nr: 590-48.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDA MARTINHA REGIS DA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133821 Nr: 863-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCIANE TEIXEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134532 Nr: 1269-43.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEVERO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117356 Nr: 6212-74.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR RAPHAEL PONTES DI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139089 Nr: 3959-45.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983-MT, Estela Redivo da Costa - OAB:16.663-MT, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO - OAB:14.801-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137205 Nr: 2914-06.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS LUCIA DA COSTA SIMITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123296 Nr: 2787-05.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118867 Nr: 129-08.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133861 Nr: 891-87.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122816 Nr: 2507-34.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135966 Nr: 2126-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111895 Nr: 2837-65.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, CLEONICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126496 Nr: 4450-86.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINÉIA ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127034 Nr: 4743-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 131254 Nr: 7264-71.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FRANCISCA DE OLIVEIRA IVALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106559 Nr: 5844-02.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRÇO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134356 Nr: 1150-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142208 Nr: 6222-50.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

I..N.S.S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.
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 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134534 Nr: 1271-13.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Porto Estrela - MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125703 Nr: 4032-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128366 Nr: 5565-45.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE PEREIRA SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129279 Nr: 6145-75.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUFIO CATARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 
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manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140113 Nr: 4636-75.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95667 Nr: 4975-73.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109009 Nr: 1150-53.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE DA SILVA BARROS, MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117360 Nr: 6216-14.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 
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autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122813 Nr: 2504-79.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMAR BENICIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123315 Nr: 2804-41.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMENEGIDIO VALERIANO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136301 Nr: 2331-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DA CRUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136822 Nr: 2672-47.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO GONÇALVES BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 
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irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129799 Nr: 6422-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134016 Nr: 997-49.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSÉ DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137473 Nr: 3065-69.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJULIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140110 Nr: 4633-23.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 
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devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131731 Nr: 7522-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVAN COSTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133352 Nr: 536-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO BERNADINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117609 Nr: 6360-85.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119648 Nr: 581-18.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos;
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1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137389 Nr: 3027-57.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103455 Nr: 3743-89.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIA MARIA NERES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128005 Nr: 5359-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRILDO ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118924 Nr: 175-94.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJLRDS, EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, SPLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 
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OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:54285

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133336 Nr: 522-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHCT, BELONICE CARVALHO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136688 Nr: 2592-83.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMINDA DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 2810-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA POLASTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55169 Nr: 1369-08.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FRANCISCO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 
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data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126017 Nr: 4190-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134214 Nr: 1065-96.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134337 Nr: 1132-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SILVA DE SOUZA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123408 Nr: 2873-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANISIO BERTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 
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intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122446 Nr: 2300-35.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127880 Nr: 5302-13.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BATISTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117355 Nr: 6211-89.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126404 Nr: 4408-37.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA ARANTES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 
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Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132220 Nr: 7814-66.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RODRIGUES CASTANHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139088 Nr: 3958-60.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALZETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140111 Nr: 4634-08.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BISPO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128611 Nr: 5728-25.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132216 Nr: 7812-96.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117752 Nr: 6466-47.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH OLIVEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 4710-66.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138671 Nr: 3734-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OSVAIR LOPES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46729 Nr: 2895-78.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Porto Estrela-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122824 Nr: 2511-71.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIRTON DA GUIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106720 Nr: 5948-91.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA JACINTO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 136520 Nr: 2485-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA APARECIDA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que indique médico 

da rede pública de saúde para realização da perícia médica na parte 

autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, devendo 

ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o ofício, os 

quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96070 Nr: 5261-51.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES FONTES, VALDEVINO MILANI, 

VERA LUCIA MILANI, NAIR MILANI, OVIDIO MILANI, JOELITA GOMES 

PINHEIRO, ALTINO BECKER, AURINO RODRIGUES SILVA, WALTER UDSON 

FERNANDES, NOERLINA BESERRA DA SILVA, LUCIMAR COSTA LIRA, 

ROMALINA DAMASIO MACHADO, JOÃO MEIRA MACHADO, VALQUIDES 

ALVES DE OLIVEIRA, MANOEL LOUREIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA BASILIO - 

OAB:RJ 74.802, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.242-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerente 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 1247-24.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123716 Nr: 3062-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VIDEIRA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131018 Nr: 7131-29.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA GOMES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;
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1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131255 Nr: 7265-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133349 Nr: 533-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138031 Nr: 3387-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103466 Nr: 3753-36.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SEBASTIAO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108486 Nr: 835-25.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MATILDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117537 Nr: 6320-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMARIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122815 Nr: 2506-49.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LIMA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123298 Nr: 2789-72.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117671 Nr: 6409-29.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DOS SANTOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Porto Estrela-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82417 Nr: 4130-12.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

51520303491, Rg: 1280883, Filiação: Alcides Caetano da Silva e Djanira 

Maria da Silva, data de nascimento: 12/03/1960, brasileiro(a), natural de 

Porto Calvo-AL, solteiro(a), motorista, Telefone 9686-1119. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA , brasileiro,divorciado, 

aposentado, RG: 148.693 SSP/AL e CPF: 580.380.944-68, nascido em 

11/10/1935, natural de Pernambuco, Filiação: Maximiano Francisco da Silva 

e Maria das Dores da Silva, em razão de constar nos autos de Inquérito 

Policial que, no dia 09/08/2012, no Município de Nova Olímpia/MT, o 

denunciado manteve conjunção carnal e praticou ato libidinodo com a 

adolescente Maria Rosineide dos Santos de Araújo (menor de cartoze 

anos). Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ FRANCISCO DA 

SILVA, em face da cinduta tipificada no artigo 217-A, caput, do Código 

Penal Brasileiro, requerendo o recebimento da denúncia, a instauração do 

devido processo penal e a oitiva das testemunhas: Maria Rosineide dos 

Santos de Araújo; Edinaldo Franciso da Silva; Rosângela Santos de 

Araújo; José Francisco da Silva e Maria Cícera da Silva.

Despacho: Autos: 4130-12.2012.811.0008 - Código: 82417.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIADETERMINA-SE QUE O PRESENTE FEITO TENHA 

TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA EIS QUE SE TRATA DE AÇÃO PENAL EM QUE 

SE IMPUTA A PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO, 

DEVENDO-SE SER PROVIDENCIADA A IDENTIFICAÇÃO COM TARJA 

DIFERENCIADA (ART. 349-A, CPP).I- A versão da denúncia, quanto aos 

fatos, está apoiada em elementos de informações constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e nas 

declarações das testemunhas.II- Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, 

RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra José Francisco da Silva, 

tendo-o como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, do CPB em 

relação à vítima Rosineide dos Santos Araújo.III- Comunique-se o 

recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.IV- 

Indefere-se as diligências requeridas pelo Ministério Público Estadual eis 

que a Lei Complementar 75/93 resguarda a prerrogativa ao Representante 

do Ministério Público, no pleno exercício de suas atribuições 

constitucionais, de requisitar informações e documentos, bem como 

acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público .V- 

Cite-se o réupara, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, 

oportunidade em que poderá arguir preliminar e alegar tudo o que 

interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.VI- Acaso o réu, 

devidamente citado, não constituir defensor, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo 

prazo assinalado.VII- A providência prevista no item anterior deverá ser 

adotada desde logo o réu, por ocasião da citação, em consonância com a 

previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, declarar que não pretende ou não 

possui condições de constituir advogado.SERVE CÓPIA DA PRESENTE 

COMO MANDADO.Barra do Bugres/MT, 21 de março de 2018.João Filho de 

Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143472 Nr: 6987-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON BRUNO CORREA ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 I – Compulsando os autos, verifica-se que foi expedida carta precatória à 

Comarca de Cacoal – RO, para fiscalização das condições impostas em 

audiência admonitória (fl. 23). II – Aguarde-se o implemento do prazo para 

eventual concessão de benefício ou sua postulação. III – Em caso de aviso 

de descumprimento pelo Juízo de Cacoal - RO, vista dos autos ao MPE. IV 

– Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 5802-50.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO BALBINO SILVA, CLAUDIONOR 

MARINHO MARQUEZOLO, HELTON ANDRE DOS SANTOS, GERSON 

FERREIRA DA SILVA, EULLER SALAZAR FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443 - OAB/MT, Cláudia Felicio Garcia - OAB:OAB/MT 19.292, 

DEFENSOR PUBLICA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297 - OAB/MT

 Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida 

na denúncia para o fim de: (a) absolver os acusados Eraldo Balbino Silva, 

Helton Andrade dos Santos, Claudionor Marinho Marquezolo, Euler Salazar 

de Freitas e Gerson Ferreira da Silva da imputação de infração ao art. 288, 

parágrafo único, do CPB, na forma do art. 386, VII do CPP;(b) condenar os 

acusados Eraldo Balbino Silva, Helton Andrade dos Santos, Claudionor 

Marinho Marquezolo, Euler Salazar de Freitas e Gerson Ferreira da Silva, 

qualificados nos autos, pela prática da infração penal prevista no art. 157, 

§2º, I, II e V do Código Penal;(c) condenar os acusados Eraldo Balbino 

Silva, Helton Andrade dos Santos, Claudionor Marinho Marquezolo, Euler 

Salazar de Freitas e Gerson Ferreira da Silva, qualificados nos autos, da 

imputação de infração ao art. 297, caput e §2º, c.c 29 do Código Penal.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000633-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000633-31.2018.8.11.0050; Valor causa: $4,358.88; Tipo: Cível; Espécie: 

MONITÓRIA (40)/[PAGAMENTO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

legislação em vigor, bem como do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o 

presente feito ao Setor de Matéria de Imprensa, a fim de que seja intimada 

a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

se manifeste acerca da correspondência devolvida no ID 16332280, no 

prazo legal. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 5 de novembro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000633-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000633-31.2018.8.11.0050; Valor causa: $4,358.88; Tipo: Cível; Espécie: 

MONITÓRIA (40)/[PAGAMENTO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

legislação em vigor, bem como do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o 

presente feito ao Setor de Matéria de Imprensa, a fim de que seja intimada 

a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

se manifeste acerca da correspondência devolvida no ID 16332280, no 

prazo legal. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 5 de novembro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92686 Nr: 3378-35.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOSSIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte ré, 

na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente suas 

alegações finis, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83643 Nr: 2952-57.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARCELO MILITZ, ROSICLER 

HELMICH MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 162/163, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 299 de 701



 Cod. Proc.: 83623 Nr: 2933-51.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. RODRIGO FERRANDO e BANCO PANAMERICANO S.A. postulam a 

homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 55/56, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

7.

 8. P. I.C.

9. Considerando que decorrido o prazo para pagamento sem qualquer 

manifestação do credor, bem como que a petição de flS.114/117 que 

pugnou pela designação de audiência de conciliação é anterior àquela que 

fixou os termos do acordo, INTIMEM-SE as partes por seus advogados 

para requererem o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 10. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, cancelo a audiência 

designada, DETERMINANDO que seja certificado o trânsito em julgado da 

presente sentença, remetendo-se os autos ao arquivo após procedidas 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 2418-45.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR ANGELO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ANTONIO DE LEMOS 

ALMEIDA - OAB:38.384/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás de fls. 51, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81193 Nr: 1468-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI TERESINHA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca das correspondências devolvidas ás fls. 52/53, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100405 Nr: 2228-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANGE CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. J. MARTINS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PROBST WERNER - 

OAB:29.532/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83833 Nr: 3074-70.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES PEREIRA CIA LITDA. ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eliemernso douglas langner 

- OAB:24.494, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11230

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27000 Nr: 418-24.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que intimado o 

patrono da parte autora para que, querendo, diga sobre o prosseguimento 

do feito, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87038 Nr: 188-64.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR SILVA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correpondência devolvida ás fls 94, no prazo legal. Nada mais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76344 Nr: 2991-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON RAMOS DA SILVA, EZIMAR 

ROBERTO DO NASCIMENTO, PLINIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte ré Wellingthon Ramos da Silva, 

para que apresewnte alegações finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 341-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JUNIOR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 51, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32614 Nr: 2661-04.2009.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARBOSA, ROSI GRIGOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte requerida para que se manifeste 

acerca do pedido de desistência da ação de fls. 196/199, no prazo 

legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86257 Nr: 4664-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARCELO MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 37, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101490 Nr: 2735-43.2018.811.0050

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES EWERLING SCHOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RODRIGO SCHOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...4. Após, com a resposta do ofício, intime-se o inventariante para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos a proposta de partilha, 

devidamente subscrita pelos herdeiros.

 5. Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81947 Nr: 1908-03.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. ANTUNES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA., MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás. 101, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83120 Nr: 2624-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO GONCALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls.115, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16994 Nr: 748-26.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS BNG 

LTDA, DENI NAFEZ BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da avaliação de fls. 142, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37005 Nr: 358-46.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que apresente suas 

alegações finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7637 Nr: 819-33.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA, TÁRCIO 

MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

409,58(quatrocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 952. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93572 Nr: 3931-82.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVMDO, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 82/83. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79563 Nr: 540-56.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO ALFREDO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.656,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 52. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 828,30 (oitocentos e 

vinte e oito reais e trinta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39421 Nr: 2774-84.2011.811.0050

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

7.295,09 (sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 88/94. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 3.648,92 (três mil, seiscentos e 

quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 3.646,17 (tres mil, seiscentos e quarenta e seis reais 

e dezessete centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87142 Nr: 249-22.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADSS, NCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

648,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 33/34. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 601,32 (seiscentos e um reais e trinta e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 46,98 (quarenta 

e seis reais e noventa e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81708 Nr: 1769-51.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE SEVERO DA SILVA DAVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.534,90 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 43. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo 736,000 (setecentos e trinta e seis 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 696,98 (seiscentos e 

noventa e seis reais e noventa e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82919 Nr: 2496-10.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Machado dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O. BERTA EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA SERRA - OAB:3436/RO 

7001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folhas 26. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), para recolhimento da 

guia de custas e R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 2430-35.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA CACILDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A OAB/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

647,66 (seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 90/98. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

234,26 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77956 Nr: 3958-36.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIENTE HOTEL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16.756/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

741,22 (setecentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) , a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 87. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 327,82 

(trezentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 4771-29.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIMON WENDEK RENZ ALVEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

564,35 (quinhentos sessenta e quatro reais e trinta e cinco centaos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 38/39. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

150,95 (cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65346 Nr: 3379-59.2013.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 59. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76997 Nr: 3368-59.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO VICENTE DA SILVA, JOSE LISMA DA SILVA, 

SEVERINA DO ESPÍRITO SANTO SILVA, MARIA DO SOCORRO DE LIMA 

PEREIRA, IRENE DO ESPÍRITO SANTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO SIQUEIRA, SÉRGIO COSTA 

BEBER STEFANELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ANTÔNIO DOS 

SANTOS - OAB:6264-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

777,24 (setecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 193. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

363,84 (trezentos e sessenta e tres reais e oitenta e quatro centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68579 Nr: 2282-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URANDIR DA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

762,10 (setecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 44/45. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 348,70 
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(trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25052 Nr: 1687-35.2007.811.0050

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS NETO - OAB:5370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.868,96 (um mil, oitocentso e sessenta e oito reais e noventa e seis 

centavos), que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 276. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 934,48(novecentos e 

trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 934,48(novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA EVANETE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000475-73.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ADELIA EVANETE DE LIMA RÉU: 

AYMORE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c pedido de danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ADÉLIA EVANETE DE LIMA em desfavor AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A – SANTANDER FINANCIAMENTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Realizou-se audiência de 

conciliação, ocasião em que as partes entabularam acordo, mediante as 

condições estabelecidas no documento de f. 94. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos 

com a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto a presente demanda (f. 94). Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes na forma e condições pactuadas no termo de 

f. 94, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos. Com efeito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b do CPC. Custas e honorários advocatícios 

na forma acordada. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 31 de outubro novembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000395-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S E H FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1 0 0 0 3 9 5 - 1 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 5 0 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: S E H FERREIRA 

- ME Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de SEH 

FERREIRA –ME, qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que firmou com 

o requerido contrato com garantia de alienação fiduciária do veículo 

descrito na inicial. Em virtude da mora do requerido, requereu a liminar de 

busca e apreensão do veículo e ao final, postula pela procedência do 

pedido, para o fim consolidar em poder do autor a posse e a propriedade 

do bem. A inicial foi instruída com os documentos de f. 09-61. A liminar 

concedida às f. 72-73 e cumprida às f. 86-88. Citado, o requerido 

comprovou a purgação da mora com o pagamento do valor do débito 

indicado na inicial (f. 92-115). Às f. 116 determinou a restituição do veículo 

à parte requerida, o que foi cumprido às f. 119. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento. Decido. No mérito, a lide comporta julgamento 

antecipado, nos termo do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito, não obstante seja de direito e de fato, 

prescinde da produção de outras provas. Depreende-se dos autos, que a 

demanda decorre de contrato de alienação fiduciária em garantia (veículo), 

com fundamento no Decreto-Lei 911/69, sustentando o autor que o 

requerido deixou de arcar com suas obrigações contratuais, em especial, 

o atraso reiterado no pagamento das parcelas mensais. Insta ressaltar 

que pela documentação acostada aos autos, a parte autora comprovou 

que foi concedido o crédito à parte requerida para aquisição, com 

alienação fiduciária em garantia, do bem móvel (veículo) apontado na 

inicial. No entanto, não obstante as alegações da exordial, o requerido 

devidamente citado purgou a mora, depositando as parcelas vencidas e 

vincendas. O autor devidamente intimado para manifestar-se no processo 

acerca da purgação da mora, todavia, quedou-se inerte. Em que pese o 

silêncio do autor, ressalta-se que a referida purgação da mora se 

encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), ou 

seja, quanto à necessidade de quitação da integralidade do contrato. 

Destarte, de rigor a improcedência dos pedidos, em decorrência da 

purgação da mora. Diante do exposto e tudo mais que consta nos autos, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, revogando a liminar 

previamente concedida e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar de f. 72-73. Indefiro o benefício 

da justiça gratuita ao requerido, por não restar demonstrado nos autos o 

requisito da miserabilidade, necessário ao deferimento do pleito. O próprio 

depósito nos autos para purgar a mora no valor de R$ 52.545,11 

(cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e onze 

centavos) já demonstra ter o requerido plenas condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais. Em observância ao princípio da 

causalidade, embora o requerido tenha purgado a mora, pagando a 

integralidade do débito indicado na inicial, deu causa à instauração do 

presente processo, motivo pelo qual condeno-o no pagamento das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor no 

valor de 10% sobre o valor atualizado da causa. Oportunamente, 
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expeça-se alvará de levantamento da quantia deposita às f. 115 em favor 

da parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

e anotações. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 31 de outubro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000489-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000489-57.2018.8.11.0050. AUTOR(A): GRACIANA MARIA DE OLIVEIRA 

RÉU: INSS Vistos. GRACIANA MARIA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, 

ajuizou ação previdenciária de concessão de pensão por morte em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando, em síntese, que 

conviveu com o falecido Eliandro Cruz dos Santos, por mais de 03 anos, 

em união estável, e dessa união nasceu uma filha, e, que conviveu com o 

companheiro até a data do óbito (04/02/1997). Assevera ainda que após 

ingressar com ação judicial registrou a filha Eliandra Tuany de Oliveira 

Cruz dos Santos no nome do “de cujus”, sendo que o INSS lhe concedeu o 

benefício previdenciário de pensão por morte, no entanto, cessou tal 

benefício em virtude da mesma ter completado 21 anos de idade. Diante de 

tal situação, dirigiu-se até uma agência do Instituto Nacional do Seguro 

Social para requerer o beneficio em seu favor, haja vista que era 

companheira do “de cujus” até a data do óbito, todavia, foi negado o 

pedido sob o argumento de que não restou comprovada a união estável 

entre eles. A inicial veio instruída com os documentos de f. 8-15. 

Determinou-se a emenda da inicial para que a autora comprovasse a 

negativa do pedido administrativo (f. 16). A parte autora manifestou-se às 

f. 17-19. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 631.240/MG, entendeu pela necessidade de prévio 

requerimento administrativo a fim de configurar o interesse de agir no 

ajuizamento da ação, com algumas regras de transição. Cumpre ressaltar 

que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de 

transição, afinal a autora ajuizou a ação em 01/08/2018, ou seja, depois da 

conclusão do julgamento do RE n. 631.240/MG – 03/09/2014. Na hipótese 

dos autos, verifica-se que a autora malgrado a ela tenha sido assegurada 

a oportunidade de comprovar a negativa administrativa do INSS em lhe 

conceder o benefício de pensão por morte, descumpriu a determinação 

judicial, uma vez que trouxe aos autos documento comprovando que o 

Instituto Nacional do Seguro Social cessou o beneficio em relação a sua 

filha e não a resistência da Autarquia Federal em eventualmente lhe 

conceder o benefício almejado nestes autos. Diante do exposto, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo 330, inciso III e IV do Código 

de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, também do Código de Processo Civil. 

Sem custas, por se a parte autora beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita, que ora concedo. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 31 de outubro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000540-05.2017.8.11.0050 Nome: APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM 

Endereço: RUA ROUXINOL, S/N, QD 393, LOTE 8 - A, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MANAUS, 77, JARDIM 

ALVORADA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 05 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000052-16.2018.8.11.0050 Nome: ORAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 

- ME Endereço: rua belem esquina com rua goias, 448, NE, centro, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 05 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-67.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE DA SILVA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000316-67.2017.8.11.0050 Nome: EDLAINE DA SILVA DOMINGOS 

Endereço: RUA JOAO DE BARRO, Q 299-AUTO ELETRICA WILSON MOUR, 

1346 NW, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA Endereço: ROD 340 SP SN KM 128,7, SN, KM 128,7, 

TANQUINHO, JAGUARIÚNA - SP - CEP: 13820-000 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 05 de Novembro de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000243-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE OUTO MATOS WANJURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)
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AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido formulado no ID 14178535. Assim, intime-se a parte 

executada para efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 

10 (dez) dias. Decorrido o referido prazo, certifique-se e intime-se a 

exequente para manifestação. Sem prejuízo, expeça-se o necessário para 

levantamento e transferências dos respectivos valores, conforme 

solicitado pela parte exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 31 de outubro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE ZAMBOM DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos. Intime-se a parte exequente para informar o CPF/CNPJ da parte 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de bloqueio de valores. Decorrido o referido prazo, certifique-se e 

voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 05 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DREHER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000697-41.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLEITON JOSE DREHER 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Defiro o pedido de redesignação 

da Audiência de Conciliação, pois a ausência da parte autora foi 

justificada de acordo com a documentação acostada no 

ID.:16206450/16206230. Designe-se audiência de conciliação. Intimem-se 

as partes. Campo Novo do Parecis, 29 de outubro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-39.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS MACHRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0018516A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010536-39.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: VAGNER LUIS MACHRY 

EXECUTADO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA, CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias, indicar os autos os dados bancários para expedição do 

competente alvará judicial, sob pena de arquivamento. Em seguida, 

conclusos para deliberações. Campo Novo do Parecis, 29 de outubro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE MEDEIROS DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que executada 

realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. Sem 

prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. Expeça-se 

o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para arquivamento do 

feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis – MT, 5 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010545-98.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. ANTUNES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 

9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento 

do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, 

penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária; Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor para embargar a execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos 

do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também a cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para 

oposição de embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso 

oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 5 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DREHER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000697-41.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLEITON JOSE DREHER 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Defiro o pedido de redesignação 

da Audiência de Conciliação, pois a ausência da parte autora foi 

justificada de acordo com a documentação acostada no 
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ID.:16206450/16206230. Designe-se audiência de conciliação. Intimem-se 

as partes. Campo Novo do Parecis, 29 de outubro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS - PJe AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 INICIAL - TUTELA ANTECIPADA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000711-25.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $9,540.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: GILMAR GOMES SOUZA Advogados do(a) 

REQUERENTE: EVERLY SOARES ROSIAK - MT17866/O, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - MT21473/O REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

MT0006551S Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

com pedido liminar proposta por Gilmar Gomes Souza em face de IUNI 

EDUCACIONAL S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, sob o 

argumento que realizou inscrição do vestibular para o curso de 

adminstração em dezembro de 2009, sem que tenha efetuado matrícula 

para inicio do curso. Ocorre que mesmo assim recebeu cobrança da 

requerida no valor de R$ 965,81, em agosto de 2014, referente a 

mensalidade em aberto. Alem disso, no dia 08.06.2017 a requerida 

registou o valor no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil em Brasilia, cujo 

valor atualizado é de R$ 1398,04. Requer, assim, a exclusão imediata da 

negativação informada. Vieram os autos conclusos. Decido. Para a 

concessão da tutela de urgência, necessário se faz demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que 

dispõe o artigo 300, do CPC. Ocorre que no presente caso não vislumbro a 

probabilidade do direito, pois não há demonstração que o nome do autor 

foi negativado junto aos órgãos de proteção a crédito. Apenas há 

notificação de que caso não haja pagamento será protestado o título junto 

ao Cartório. Desta feita, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência. Outrossim, 

tendo ocorrido a audiência de conciliação, bem como apresentadas a 

contestação e impugnação, determino a conclusão dos autos ao juiz leigo 

para minuta de sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 

de outubro de 2018. Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-39.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS MACHRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0018516A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010536-39.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: VAGNER LUIS MACHRY 

EXECUTADO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA, CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias, indicar os autos os dados bancários para expedição do 

competente alvará judicial, sob pena de arquivamento. Em seguida, 

conclusos para deliberações. Campo Novo do Parecis, 29 de outubro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-61.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALIGA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010110-61.2015.8.11.0050. EXEQUENTE: RODRIGUES & ASSIS LTDA - 

ME EXECUTADO: CONSTRUTORA PALIGA LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença que a parte exequente RODRIGUES & ASSIS 

LTDA – ME move em face da CONSTRUTORA PALIGA LTDA –ME, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Vê-se que a demanda encontra-se 

na fase expropriatória do bem imóvel penhorado nos autos a fim de 

satisfação da dívida executada pela parte exequente, já tendo sido 

designada hasta pública para leilão do bem imóvel penhorado no ID 

5590615. No ID 15559992, constou no “edital de leilão e intimação” a data 

de 06/11/2018 para realização da alienação do bem imóvel penhorado 

nestes autos. Todavia, consta no ID 16298457 a apresentação de 

“embargos de terceiro”, calcado no artigo 674, caput, do CPC, pela parte 

João Olineu Viviurka, requerendo o recebimento da peça processual, a 

citação da parte exequente, além da retirada do bem matriculado sob nº 

5424 do leilão a ser realizado na data de 06/11/2018. Em virtude da 

apresentação da peça processual constante no ID 16298457, os autos 

vieram conclusos para análise. É o relato necessário. Decido. Com efeito, 

a peça processual apresentada pela parte João Olineu Viviurka foi 

protocolizada nesta demanda em total arrepio à legislação de regência. 

Isso porque a oposição de embargos de terceiro se dá por meio de petição 

inicial, em via própria, a ser distribuída por dependência ao juízo principal 

da qual se originou a constrição do bem da parte interessada, nos moldes 

do artigo 677 c/c artigo 319 e 320, todos do CPC. A propósito, é o 

ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2015, 

p. 1487): 2. Natureza dos embargos. Trata-se de ação de conhecimento, 

constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é 

livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição 

judicial de que não faz parte. (destaquei). Forte em tais fundamentos, não 

conheço do pleito aportado no ID 16298457 ss., devendo a parte 

interessada aviar ação própria nos moldes da legislação de regência. Sem 

prejuízo, dê-se cumprimento integral na decisão proferida no ID 14315818. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SPIN FRANZOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 
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desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 5 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 2971-92.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos n° 2971-92.2018.811.0050 (Código 101950)

Autor do fato: Alex Jacinto Carvalho

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a analise do mérito.

Pois bem, conforme revela os documentos juntados aos autos, o indiciado 

cumpriu de forma integral a transação penal que lhe fora imposta.

Em sua derradeira manifestação, a ilustre representante do Ministério 

Público pugnou pelo arquivamento do feito ante o cumprimento da 

transação penal (f. 38).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 38, nos 

termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato Alex Jacinto Carvalho, já 

qualificado nos autos, e determino o arquivamento do presente feito, com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias.

Os valores depositados nestes autos, a título de multa, devem ser 

destinados ao Conselho de Comunidade da Execução Penal desta 

Comarca, junto à conta bancária vinculada ao Banco do Brasil S/A, 

agência nº 3036-8, conta corrente nº 19.477-8, de titularidade do 

retrocitado Conselho, inscrito no CNPJ nº 09.569.587/0001-29.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Comarca de Campo Verde

Comarca de Campo Verde

Portaria

PORTARIA N. 46/2018-CVerde

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro da 

Comarca de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições ;

CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 002/2015-PRES, 

subscrita pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Paulo da 

Cunha ;

CONSIDERANDO que o servidor Edson Povuação, matrícula 7283, Auxiliar 

Judiciário PTJ, designad o Gestor Administrativo III desta Comarca , estará 

afastado de suas funções por motivo férias, no período de 05 a 

14/11/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) MAXIMINA DA SILVA SANTOS, matrícula n. 7810, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Administrativo III, 

no período de no período de 05 a 14/11/2018, durante o afastamento do 

titular, decorrente de férias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Campo Verde, 31 de outubro de 2018

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152139 Nr: 5364-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Algodoeira Zandonadi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o não atendimento da intimação constante da referência 8, 

impulsinamos para nova intimação do requerente, a fim de que 

complemente as informações, nos moldes da certidão abaixo:

Certificamos que, revendo os presentes autos, constatei que para o 

regular processamento do pedido de restituição faz-se necessário que o 

feito esteja instruído com os documentos exigidos pela Instrução 

Normativa SCA nº. 02/2011 do Tribunal de Justiça:

1. Requerimento da parte ou do Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

do Juizado Especial;

2. Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos (art. 38 do CPC) - caso o 

beneficiário não seja o "pagante da guia" de recolhimento das custas 

processuais;

3. Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

4. Certidão do Distribuidor.

5. Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo.

Certificamos, ainda, que apenas os itens 1, 2, 3 e 4 foram atendidos, de 

forma que a juntada das demais informações é medida que se impõe, a fim 

de haja o cumprimento das determinações da aludida Instrução normativa.

Dessa forma, impulsionamos estes autos, por certidão, para intimação do 

requerente, a fim de que traga aos autos os documentos constantes do 

item 5 acima mencionado, ou seja: Contrato Social, quando o beneficiário 

for Pessoa Jurídica, número de CNPJ, data de nascimento de todos os 

Sócios, e-mail da empresa e endereço completo, para processamento do 

pedido de restituição.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 198911

Numeração Única: 1000846-34.2018.8.11.0051

Unidade de origem: Campo Verde

Tipo de ação: Processual

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

Advogado(s): -

Requerido: RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Campo Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 05/12/2018 às 17:00

Endereço: Av. Manoel Genildo de Araújo, nº 571, Bairro Campo Real II (em 

frente ao estacionamento do Fórum) - CEP 78840-000 - Ramais 230 e 231

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30145 Nr: 254-85.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bellise Modas e Acessórios Ltda, Alice 

Brandalise, Cintia Brandalise Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Brandalise Camilo - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 
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da PARTE EXEQUENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

quanto a correspondência devolvida, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18081 Nr: 74-74.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Robert Barbosa Camacho-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da PARTE EXEQUENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

quanto a certidão de p. 69, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72883 Nr: 1871-12.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemencia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83197 Nr: 2725-35.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Zandonadi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Assis, Agrovenci Comércio, 

Importação, Exportação e Agropecuária Ltda, RC Company Armazéns 

Gerais Ltda, Algodoeira Agrosafras Ltda, Oestemix Concreto Ltda, Norton 

Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP, Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884/A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA PARTE 

REQUERENTE, para, querendo, apresente no prazo de 15 (QUINZE) dias, 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151902 Nr: 5300-74.2018.811.0051

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onéscimo Prati Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para CITAÇÃO 

do inventariante, na pessoa de seu Ilustre Procurador, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o pedido de remoção do 

inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126844 Nr: 4237-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizetti Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que redesigno para o dia 28/02/2019 às 08h00min, em sala própria no 

Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a 

perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141229 Nr: 937-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Cimadom, Antonio Francisco Cimadon, 

Isabel Zanzari Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando o pedido de expedição de 

carta precatória, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA juntar 

o comprovante de pagamento das custas para distribuição da missiva no 

Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130794 Nr: 6216-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weismuller e Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 
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Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 

Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, Valdir Agostinho Piran, FMC Química do Brasil 

Ltda, Banco Santander (Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque 

Ltda, Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas 

Agrícolas Ltda, Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal 

Ltda, CCAB AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos 

Agrícolas e Fertilizantes Eireli Me, Ricardo Evangelista e Cia Ltda, 

Cooperverde - Cooperativa dos Produtores de Campo Verde, Piran 

Sociedade de Fomento Mercantil Ltda., Piran Participações e Investimentos 

Ltda., Alessandro Marcondes Alves, Eduardo da Silva da Natividade

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Alessandro Marcondes Alves - OAB:5600/MT, 

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - OAB:8028/B, ALEXANDRE 

EPPINGHAUS VARELLA JACOB - OAB:100865, Alexandre Labonia 

Carneiro - OAB:251411/SP, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, 

Alexandre Nelson Ferraz - OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO 

ALVES - OAB:27652, Anderson Pablo Ferreira de Camargo - 

OAB:OAB/MT 15222, ANDRE LUIZ GUELLA - OAB:22640, ANDRE LUIZ 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:9424/O, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, ANESIO RIETH - OAB:25004/O, Augusto Delarco - 

OAB:390.488/SP, BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, 

Bruno Delgado Chiaradia - OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - 

OAB:210867/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, CLAUDIA 

REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856, Edyen Valente Calepis - OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - 

OAB:247031, Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, 

Fernando Hackmann Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO 

HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, GUILHERME PIZZOTTI 

MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, Helder Guimarães 

Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando Alves - OAB:125.618/SP, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João Cláudio Correa Saglietti 

Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP, 

Kedma Moraes Watanabe - OAB:256.534/SP, Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6358, Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste 

Del Cistia Thonon Filho - OAB:211.808/SP, Marcelle Domingues 

Tinoco Saad - OAB:9913/MT, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:15204, Ricardo 

Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621, Thiago Santos Serafim - OAB:33.559/DF, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT, Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O, Vivian Carla dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, 

Vivian Castellan Bernardino - OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661, Willian Carmona Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

intimação dos credores indicados na decisão proferida em 04/09/2018 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a proposta 

dos recuperandos, podendo ainda os credores Banco Bradesco e Banco 

John Deere manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à 

essencialidade dos bens mencionados.

 INTIMO AINDA o credor Banco John Deere a fim de que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente suas considerações quanto às informações 

prestadas pela Sra. Administradora Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127121 Nr: 4343-10.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Leandro Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que redesigno para o dia 28/02/2019 às 08h05min, em sala própria no 

Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a 

perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14019 Nr: 3475-52.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13705 Nr: 3170-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Regina Gomes Di Loreto, Álvaro Garms Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Floriano Garms

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16.001-B, YURI 

ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genésio Corrêa de Moraes 

Filho - OAB:OAB 69.539-SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

do Executado para que, no prazo de 15 (dias) manifeste-se quanto às 

alegações da Exequente de p. 347/359, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26022 Nr: 137-31.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEVY FONSECA NETO, Cpf: 

11101393149, Rg: 4713769-1, brasileiro(a), divorciado(a), agricultor, 

Telefone (82) 99391-3327. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: No prazo de 15(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, 

acrescido das custas processuais eventuamente adiantadas, sob pena de 
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multa de 10% do valor da condenação, nos termos da decisão, cuj a cópia 

segue abaixo transcrita.Cuja dívida atualizada corresponde a R$ 

85.526,39(oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e 

nove centavos).

Resumo da Inicial: Banco do Brasil propôs ação de cobrança em face de 

Levy Fonseca Neto. o autor é credor do requerido da quantia líquida e 

certa de R$ 33.841,80(trinta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e 

oitenta centavos).

Despacho/Decisão: Cumprimento de SentençaDespacho.Vistos 

etc.INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional 

de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento do prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação, independentemente de nova 

notificação, para interposição de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada 

às matérias arroladas no art. 525, § 1º, do NCPC.Feito o pagamento, 

AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor depositado a conta 

corrente a ser especificada pela Parte Exequente. Depois, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Não havendo pagamento 

espontâneo, DETERMINO a abertura do procedimento de cumprimento de 

sentença, com a devida alteração no Sistema Apolo e na capa dos 

autos.Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do 

art. 517 do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial 

transitada em julgado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 31 de outubro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26022 Nr: 137-31.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001772-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão id. 

15576678. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de novembro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERST BERTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. É 

o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000355-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FEITOSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. É 

o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000519-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RODRIGUES RUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. É 

o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 312 de 701



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2604 Nr: 800-92.2000.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Walter Wahlbrink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jassy Antonio Canei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Miranda de Oliveira Appelt - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON O. NASCIMENTO - 

OAB:6503-MS, VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - OAB:3674/MS

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se no prazo de cinco dias 

acerca da impugnação do executado juntada às folhas 285/286.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106296 Nr: 1302-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGS, SGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 INTIMO a parte requerida Sofia Gouvea Gomes, na pessoa de seu 

procurador, Dr. Gabriel Lorenzzatto - OAB/MT 20.692/O, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do estudo psicossocial 

realizado na residência do requerente, juntado na Ref. 71.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99373 Nr: 3874-32.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO GOMES DE CASTRO, Cpf: 

04709256128, Rg: 232665213, Filiação: Maria Cleusa Fior e Paulo Gomes 

de Castro, data de nascimento: 04/03/1994, brasileiro(a), natural de Santa 

Terezinha de Itaipu-PR, solteiro(a), açougueiro. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado MARCELO GOMES DE CASTRO como 

incurso no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 8 7 4 - 3 2 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(99373)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra MARCELO GOMES DE CASTRO, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal.Cite-se o Acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, 

responda à acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, 

ressaltando que deverá constar no mandado a obrigação do oficial de 

justiça indagá-lo se pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe o Defensor Público, sendo que neste último caso o acusado 

deverá declinar as razões, tudo conforme o Provimento n° 

30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 

974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta 

Comarca.RETIFIQUE-SE a capa dos autos no Sistema Apolo, a fim de 

constar no polo passivo o nome correto do acusado como MARCELO 

GOMES DE CASTRO, caso tal providência não tenha sido tomada.O feito 

tramitará em segredo de justiça.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 26 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78155 Nr: 3024-46.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo de Oliveira Carvalho, Jonatas de 

Lacerda Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATAS DE LACERDA ALVES, Cpf: 

88144925149, Rg: 2189349-7, Filiação: Carlos Alves e Maria Noeme Farias 

de Lacerda, data de nascimento: 19/08/1990, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, solteiro(a), serralheiro, Telefone 9625-9099. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denuncio PEDRO PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO e 

JONATAS DE LACERDA ALVES, como incursos no artigo 14 da Lei n.º 

10.826/03, c.c. o artigo 29 do Código Penal.

Despacho: CriminalDespacho.Vistos em correição.CUMPRA-SE a decisão 

retro (p. ref. 04).No mais, DECLARO o perdimento da arma e das munições 

apreendidas (termo de registro de objetos 195) em favor da União, nos 

termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/03.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro de 

2017.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 29 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-28.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZEM DA FE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELA APARECIDA BATISTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que a parte autora não informou o atual 

endereço da parte reclamada. Que intimo a parte autora para que 

impulsione o feito em 5 dias, praticando o ato que lhe compete, sob pena 
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de extinção e arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 31 de 

outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos 

Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000162-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora para que se manifeste acerca da petição e 

documentos id. 16186293, bem como indicar dados bancários, no prazo 

de 5 dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 31 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000363-70.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE SOUSA LEMES (REQUERENTE)

DIVINA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR DARWIN DE SOUZA 

PONTES PROCESSO n. 1000363-70.2018.8.11.0029 Valor da causa: 

$100.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: DIVINA LEMES DA SILVA Endereço: Chácara Thiami, S/N, PROXIMO 

AO POSTO ALVORADA, ESTRADA RURAL, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000 Nome: FRANCIELLY DE SOUSA LEMES Endereço: Chácara 

Thiami, S/N, PROXIMO AO POSTO ALVORADA, ZONA RURAL, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que compareça no PSF 

Central no dia 13 de novembro de 2018, às 17 horas para o atendimento 

da requerente Francielly de Sousa Lemes. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL 

DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. , 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46416 Nr: 2325-87.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Afonso Ten Caten, LAURINDO ANTONIO BINOTTO, 

DIONISIO SILVESTRE, Celso Pasqualotti, Milton Parode, LUIS ANTONIO 

FELDKIRCHER, REINALDO VICENTE BECKER, RENATO ANTONIO WINCK, 

AGENOR PIRANI, Jandir Pezzini, MANOEL LINDOVINO POPSIN, ALICE 

BAUER POPSIN, FLAVIO FRANCISCO KUHN, PAULO LUIS WINCK, Morena 

Terezinha Lupatini, ESPÓLIO DE ANACLETO LUPATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:8.123/PR, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 739, e concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para 

a parte executada se manifestar nos autos quanto à proposta de acordo 

formulada às fls. 729/731.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 417-53.2018.811.0029

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMGDS, EAGDS, PMGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.
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 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28244 Nr: 2117-11.2011.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

 Analisando os documentos anexos à certidão de fls. 232, verifica-se um 

saldo no valor de R$ 44.659,48, ou seja, inferior àquele indicado pela parte 

requerente às fls. 229/230, referente ao Alvará Eletrônico n.º 301280-8, o 

qual foi cancelado.

 Contudo, nota-se ainda, pelos extratos anexos pela Senhora Gestora, 

que um dos depósitos (fls. 163, referência Julho/2016) no valor de R$ 

7.735,09 não foi vinculado aos autos.

 Desta forma, determino que proceda-se com a vinculação do depósito de 

fls. 163 aos presentes autos, e após expeça-se o competente alvará 

eletrônico no valor total e suas atualizações, observando-se os dados 

bancários informados em petição de fls. 229.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59765 Nr: 874-22.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, 

PAULO OLIVEIRA SANTOS, FERNANDA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 BANCO DO BRASIL ajuizou a presente Ação Monitória contra V8 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI, PAULO OLIVEIRA SANTOS e 

FERNANDA TIRLONI, visando ao recebimento da quantia de R$ 120.346,62 

(cento e vinte mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos) juntando para tanto os documentos de fl. 07/38.

 A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, sendo a inicial recebida pela decisão de fl. 39.

Regularmente citados (fl. 81 ), os réus não efetuaram o pagamento nem 

opôsuram embargos monitórios, na consoante se depreende da certidão 

de fls. 82.

É o breve relato. Decido.

Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não 

oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte autora 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando 

corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da 

sua pretensão.

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno 

direito o título executivo judicial, na importância de R$ 120.346,62 (cento e 

vinte mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) 

acrescida de correção monetária a partir do inadimplemento/propositura da 

ação e juros de mora a partir da citação/recusa ao pagamento.

O valor acima, deverá ser acrescido o valor de 5% arbitrados de 

honorários advocatícios sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 701 do CPC.

Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, 

CPC).

Após, intimem-se o executado para efetuar o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, do NCPC e prosseguimento do feito com a 

expropriação de bens.

 Anote-se na D.R.A. que se trata de cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61002 Nr: 1577-50.2017.811.0029

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Aloisio Jung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:OAB/MT 12.501-A, PAULO SERGIO DINIZ - OAB:12126/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que se manifeste nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43520 Nr: 2444-82.2013.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JUNQUEIRA DE SOUZA, Joá José Porto 

dos Santos, MAIKO DAL BOSCO, ESTILO MÓVEIS PLANEJADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Junqueira de Souza - 

OAB:96318/SP, Thiago Moura Nasser - OAB:OAB/MT 18.004-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Após, nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63977 Nr: 3234-27.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24.076/B, RENATO WENTZ MANHAES - OAB:20744/O

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 228 e do malote digital de fls. 229/232, indefiro o 

pedido da Acusada Cidia Gomes da Silva.

Aguarde a chegada da mídia oriunda da Comarca de Querência/MT.

Com a juntada, abra-se vista dos autos imediatamente às partes para 

apresentar alegações finais.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52707 Nr: 3209-82.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos

Defiro o pedido formulado às fls. 86, e determino a suspensão da presente 

ação.

 Decorrido o prazo, manifeste-se a parte independente de intimação.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60669 Nr: 1396-49.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFF, KCFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Eliza Schumann 

Kutzner - OAB:24.969- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 51/54 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial.Sem custas e honorários. Expeça-se mandado de 

averbação ao Oficial do Registro Civil Competente para que promova a 

inclusão do nome do requerido GILBERTO DE OLIVEIRA PIRES e de seus 

genitores às margens do assento de nascimento da requerente, passando 

a requerente a se chamar ANNA CLARA FERNANDES PIRES. Intimem-se e 

após, independente de novas deliberações, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de praxe.Notifique-se o Ministério Público.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 1491-79.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE MINUZI - OAB:14631

 Vistos, etc.

 Considerando que o feito encontra-se saneado, designo audiência de 

instrução para o dia 22 de novembro de 2018 às 13h30min (horário oficial 

do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pelas partes, sejam intimadas na pessoa de seu 

Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54867 Nr: 1186-32.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER - KWS SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A DA SILVA & L.A DA SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN PAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86.425/MG, NAYANE RIBEIRO FARIA - OAB:162.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória movida por Riber - Kws Sementes S.A em face 

de J.a da Silva & L.a da Silva Ltda Me, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Nas fls. 96/102 as partes peticionaram informando que entabularam 

acordo, requerendo a homologação.

 No caso em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições 

do acordo que pretendem seja homologado.

O art. 840 do Código Civil estabelece que:

É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação.

Destarte, a homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser 

feita única e exclusivamente por sentença, para que se torne um título 

executivo judicial.

 No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no 

litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação do 

judiciário na solvência da demanda.

Portanto, a homologação do acordo é medida que se impõe e, acaso haja o 

seu descumprimento, caberá ao prejudicado requerer a continuidade 

sincrética do processo pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar 

o processo de execução cabível.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 96/102 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

Custas e honorários conforme o entabulado entre as partes.

As partes renunciam o prazo recursal, dando a sentença por transitado 

em julgado nessa data.

Proceda a secretaria com as comunicações necessárias.

 Intime-se. Após, independente de novas deliberações, arquivem-se com 

as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57987 Nr: 2937-54.2016.811.0029

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER - KWS SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, LUIZ ALBERTO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN PAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86.425/MG, NAYANE RIBEIRO FARIA - OAB:162.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Vistos, etc.

 Considerando que as partes já se compuseram amigavelmente, nos autos 

em apenso (código 54867), forçoso a extinção do feito, visto a perda do 

objeto.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, inciso VI pela perda do objeto.

Com o trânsito em julgado, independente de novas deliberações, 

arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 1409-82.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Govari, AMANDA LANGE MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA SANTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Fernando Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 
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na pessoa de seu Procurador Fernando Tambani Rodrigues e Diego 

Strapasson, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22425 Nr: 229-41.2010.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELEN NARA LIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A, Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Acusada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) Aurélio Cardoso de Rezende

Juliana Goldoni, via DJE, para, no prazo legal, apresentar suas Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62692 Nr: 2511-08.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE PAULA PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador MARCELO BRASIL SALIBA, Frederico Augusto 

Ferreira Barbosa e MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, para que se 

manifeste, no prazo legal, sobre a certidão do Oficial de Justiça, transcrita: 

Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, compareci a 

Rua Planalto 694, em 27/9/2018 às 17h50, e ali estando NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO de Mirian de Paula Padilha da Silva, em 

virtude de não ser localizado, fui informado pela irmã Elisangela Padilha da 

Silva, que a devedora mudou-se para Lucas do Rio Verde MT a mais ou 

menos um ano e que não sabe informar endereço, fornecendo apenas o 

numero do telefone celular, 66 99998 8980. Nestes termos, suspendo 

minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22928 Nr: 733-47.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandaliti Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Irani Tonelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:126504 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Requerida 

Banco do Brasil S/A na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª)Sérvio 

Túlio de Barcelos e José Arnaldo Janssen Nogueira, via DJE, que os 

presentes Autos encontram-se desarquivados, pelo prazo legal, após, 

sem manifestação retornem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 262-50.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR GOVARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, para que se manifeste, no prazo legal, 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, transcrita: Certifico e dou fé que, em 

cumprimento ao Mandado de Citação, compareci na Rua Redentora, nº 

527, dia 18/09/18 às 13h50, dia 26/09/18 às 12h05 e às 12h20 e dia 

27/09/18 às 13h, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO da parte requerida Odemar Govari em virtude de não residir no 

endereço indicado, segundo familiares que moram no local o requerido fica 

na Fazenda (não informando o nome ou localização) e que reside na Rua 

Erval Seco, nº 618 – Bairro: Jardim Bela Vista. Nestes termos devolvo o 

mandado à Secretaria para que seja recolhida nova diligencia a fim de 

tornar possível o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21219 Nr: 1929-86.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnor Abreu Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos 

expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44050 Nr: 414-40.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Fernandes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3.541/MT, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Saionara Mari - OAB:5.225MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 
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pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI, Marco Antonio 

Mari, Ildo de Assis Macedo

Saionara Mari e Gerson da Silva Oliveira, para que se manifeste, no prazo 

legal, sobre a certidão do Oficial de Justiça, transcrita: Certifico e dou fé 

que, em cumprimento ao Mandado de Citação, compareci na Avenida Mato 

Grosso, nº 128, dia 28/09/18 às 14h55, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO da parte requerida Luciana Fernandes da Rocha 

em virtude de não ser localizada, no endereço indicado há uma empresa, 

GR Veterinária, em que os funcionários informaram que estão 

estabelecidos ali ha muitos anos e que desconhecem a requerida. Nestes 

termos devolvo o mandado à Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58298 Nr: 3075-21.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno César Moraes Coelho - 

OAB:24543/0-MT, Carlos Fernando Suto - OAB:230509 SP, 

FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FERNANDO FERRAREZI RISOLIA, Carlos 

Fernando Suto e Bruno César Moraes Coelho, para que se manifeste, no 

prazo legal, acerca da Carta Precatória devolvida e encartada às fls. 

52/54, sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54098 Nr: 758-50.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alsirio Lírio Dilly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro fls.41, expeça-se o necessário e após o cumprimento arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50445 Nr: 1993-86.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móises Liceras Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Acusada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) GUILHERME LEITE 

RODRIGUES, via DJE, para, no prazo legal, apresentar suas Alegações 

Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28859 Nr: 364-82.2012.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ KEIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EMILIO TIESCA - 

OAB:OAB/SC 8.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Felipe Eduardo de Amorim Xavier - 

OAB:16524/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à presunção de desistência em 

relação a esta lide (CPC, art. 485 III), pelo abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 1089-47.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo Márcio Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s)Recuperanda(s) na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) 

Dimitri Mello Minucci, via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o 

cálculo de pena encartado às fls. 533/533vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54800 Nr: 1157-79.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI, para que se 

manifeste, no prazo legal, sobre os bens indicados à Penhora pelo 

Executado, às fls. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29459 Nr: 968-43.2012.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Schneider, Marina Cassia Schneider, Karina 

Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arildo Pinheiro de Souza - 

OAB:12013/MT, Rerison Rodrigo Barbosa - OAB:9.578-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Após analise detida dos autos verifico que assiste razão ao requerido, 

pois em fls. 246 foi determinado a suspensão do processo até deliberação 

posterior do STJ.

Assim, chamo o feito a ordem e revogo as decisões posteriores à decisão 

supracitada e determino o encaminhamento do feito para o arquivo 

provisório, devendo lá permanecer até julgamento definitivo da 

controvérsia no âmbito do STJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 
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Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, josé 

henrique - OAB:, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Disto, mantenho a decisão de fls. 1.621/verso e determino para o 

cumprimento do mandado que seja realizado por dois oficiais de justiça, 

aos quais determino escolta pela Polícia Militar para cumprimento do 

mandado, tendo em visto o histórico do processo.Que quanto ao pedido de 

penhora “online” efetive-se a penhora sobre o valor de R$ 62.915,76 em 

nome de Sidney Luiz de Matias Hass, conforme postulado (fls. 

1.625/1.632).Às providências. Intime-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000691-15.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO RURAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a certidão do 

Oficial de Justiça à fl. retro, ficando ciente de que ficando inerte por mais 

de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente 

de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61861 Nr: 1644-69.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricio Cacere de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIO CACERE DE CASTRO, Cpf: 

02014307113, Rg: 2471690-1, Filiação: João Maria de Castro e Alzira 

Cacere, data de nascimento: 22/06/1988, brasileiro(a), natural de 

Bataiporã-MS, solteiro(a), estudante, Telefone (066) 84189293. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Comparecer(em) à Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que 

se realizará no dia 28/11/2018, às 09:00 horas, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: “no dia 8 de junho de 2013, por volta das 23h30min, na 

Rua Mato Grosso, Bairro Boa Vista, próximo ao estabelecimento 

empresarial denominado “Bar da Branca”, Município de Nova 

Brasilândia/MT, o denunciado PATRÍCIO CÁCERE DE CASTRO, desferiu 

golpes de arma branca contra a vítima Luciana Pereira dos Santos, 

causando-lhe ferimentos, não atingindo o resultado morte por 

circunstancias alheias a sua vontade”.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I. Vislumbrando a determinação da CGJ 

acerca do mês do júri, antecipo a sessão de julgamento para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 9 horas, cancelando-se as determinações em 

contrário. II. Intimem-se as partes e testemunhas na forma da decisão 

retro, bem como os jurados.III. Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Madalena de Moraes 

Savassa Neves, digitei.

Chapada dos Guimarães, 31 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 3751-52.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Audeth Oliveira Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á 

SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA DANIELE 

MARCHIORETO - OAB:11729, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ex officio, da 

competência do Juízo da Primeira Vara desta Comarca para 

processamento desta ação, determinando a redistribuição desta demanda 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada 

dos Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76377 Nr: 2995-09.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Vargas Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante, para homologar o cálculo apresentado pela parte 

embargada, no montante de R$ 32.223,58 referente aos valores da 

condenação e R$ 3.222,36, referente aos valores dos honorários 

advocatícios. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a 

parte autora/embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da execução (art. 85, §2°, CPC/2015), 

ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §§ 1° e 3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao feito 

principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento naquele 

feito.Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76251 Nr: 2939-73.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônima Cândida Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 1244-31.2008.811.0024 – cód. 20616, 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 
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Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 1421-14.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Frederico Lemk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, José Antônio Saldanha Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046, RENATA ALESSANDRA SANT' ANA MOTA - 

OAB:21238, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, PAULO ROBERTO CANHETE 

DINIZ - OAB:OAB/MT 13.239-A

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo 

procedentes os pedidos contidos na inicial, o que faço para: a) declarar a 

inexistência do débito contestado pela reclamante, e b) condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação.Confirmo, 

portanto, a liminar deferida em 20.6.2016.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no 

art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78643 Nr: 616-61.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAMBERTO BARBOSA DE BRITO,, ELIANE CRISTINA 

DOS SANTOS MOTA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALUÍ MANSO EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LTDA., Eduardo Tatesuzi de Souza, Jair Serratel Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 DIANTE DO EXPOSTO, recebo os embargos de declaração por serem 

tempestivos e o acolho para sanar a omissão o que faço nos termos da 

fundamentação, para fixar os pontos controvertidos da lide, sendo: I) a 

existência do negócio jurídico; II) o prazo para a entrega da obra e III) o 

(des)cumprimento do contrato pelas partes.Quanto à inversão do ônus da 

prova, caberá ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao 

requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do 

autor.Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.Certifique-se eventual silêncio. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001026-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001026-34.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os documentos juntados aos autos, observa-se 

que a negativa administrativa acostada com a inicial data de 4.8.2014 (há 

mais de quatro anos do protocolo da demanda – 16.10.2018), de maneira 

que não é contemporânea à ação, não se prestando, portanto, a 

demonstrar o interesse processual da autora, sobretudo em razão da 

possibilidade de alteração nas condições pessoais da autora para 

concessão do benefício previdenciário. Registro, nesse sentido, que o 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 631.240/MG, 

reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de 

que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS 

visando a obtenção de benefício previdenciário, conforme ementa de 

acórdão abaixo transcrita. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator 

Ministro Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) 

II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos cópia de 

indeferimento administrativo contemporâneo à presente data, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do feito por 

ausência de interesse processual. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (RÉU)

 

Intimação de Decisão.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001029-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ARANTES LEAO MORAIS (REQUERIDO)

 

os termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente/exequente, para que recolha os valores referentes a 

diligência do oficial de justiça, comprovando nos autos por meio da guia 

recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser emitida no site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001041-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACY MARIA DE MORAIS (REQUERIDO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente/exequente, para que recolha os valores referentes a 

diligência do oficial de justiça, comprovando nos autos por meio da guia 

recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser emitida no site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000127-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto da Cunha Sousa (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000127-36.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerida não foi citada. Desse modo, diante da 

impossibilidade da realização da audiência de conciliação assinalada para 

o dia 6.11.2018 (ID 15051364), proceda-se o agendamento de nova data 

para audiência de conciliação. Advirta-se ao Sr. Oficial de Justiça, que 

quando da nova tentativa de citação da parte requerida, deverá atentar-se 

às informações contidas na peça de ID 15655014. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93945 Nr: 2859-41.2017.811.0024

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Endrigo Roris Sant'Anna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ricardo Sant´anna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de interdição ajuizada por ENDRIGO RORIZ SANT’ ANNA 

em desfavor de RODRIGO RICARDO SANT’ ANNA.

 Recebida a inicial, o requente foi nomeado curador provisório, assinando 

o termo de compromisso em 7.8.2017.

Em 14.9.2018, o requerente informou que o interditando foi internado 

compulsoriamente na Clínica Vereda Saluti, localizada no município de 

Taubaté/SP, postulando pela manutenção da internação.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando detidamente a situação dos autos, verifica-se que houve 

mudança do endereço do interditando, em virtude de sua internação.

Com efeito, observa-se que o interditando está necessitando de cuidados 

e continuidade do tratamento terapêutico, conforme laudos e declarações 

juntados aos atos.

Assim, considerando que restou confirmada a sua internação em outro 

estado, deve ser levado em conta, prioritariamente, a proteção dos 

interesses do interditando, impondo-se, portanto, a remessa dos autos ao 

juízo da Comarca de Taubaté/SP, por se tratar do local de domicílio da 

interditando.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, visando o melhor interesse do interditando, DECLINO a 

competência deste Juízo para processar e julgar o processo em favor do 

juízo da Comarca de Taubaté/SP.

Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser 

devidamente certificado, remetam-se os presentes autos à Comarca de 

Taubaté/SP, onde será distribuído.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105900 Nr: 2275-37.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75923 Nr: 2799-39.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir do Amaral Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a contestação apresentada pela 

parte requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87217 Nr: 4319-97.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONCALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias juntar aos autos emdereço atualizado do 

executado, para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95639 Nr: 3736-78.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Barbosa, MARILCE DE 

ALMEIDA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-04.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010356-04.2016.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANA DE 

OLIVEIRA MELO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-39.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000336-39.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCOLINA 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A Vistos etc. Na forma 

do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos 

hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de 

imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do 

último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-12.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010058-12.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EULALIO DA 

SILVA FRANCA REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, 

na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

traga aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais 

sejam: última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-34.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL GONCALVES SANTOS SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010354-34.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EVANIL 

GONCALVES SANTOS SILVA FERREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do 

CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010556-45.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAVALCANTE SATELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010556-45.2015.8.11.0024 REQUERENTE: RAQUEL 

CAVALCANTE SATELIS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BRIGIDA DA SILVA SGUAREZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508/O (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte promovente para se manifestar nos autos, no prazo de 

5 dias, acerca da petição da promovida, na qual informa o pagamento da 

condenação, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 05 

de novembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI FRUTUOSO STACHACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

GLAUCO LUIZ VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000293-39.2016.8.11.0024 REQUERENTE: FERNANDO FERRARI 

FRUTUOSO STACHACK REQUERIDO: GLAUCO LUIZ VIEIRA DA SILVA, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Quanto ao pedido de suspensão do 

feito, diante da recuperação judicial da requerida, entendo que descabível 

na fase ordinária, portanto, indefiro. Devidamente preparado, recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000751-22.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCIA CERQUEIRA DE 

MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando o processo, observo que não houve 

o recolhimento de preparo, somente novo pedido de gratuidade. O artigo 

41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será interposto 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1.º O 

preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e 

oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção;” Constata-se 

que a parte recorrente não atendeu o prazo previsto no dispositivo legal 

supra mencionado, portanto, declaro deserto o recurso interposto. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se o processo 

com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI OAB - MT0019779A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010016-26.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VALDENIR ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Devidamente preparado, recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade 

de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNY MAYARA NEVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000075-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SUZANNY MAYARA 

NEVES FERNANDES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Analisando o 

processo, observo que não houve recolhimento de preparo, apesar de 

devidamente intimado. O artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 

41. O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o 

prazo previsto no dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro 

deserto o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se o processo com as baixas e formalidades de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000375-02.2018.8.11.0024 REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

PEDROSO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Devidamente 

preparado, Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 
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Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY DE MELO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000211-37.2018.8.11.0024 REQUERENTE: MIRACY DE MELO CORREA 

REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso e não juntou comprovante de preparo, 

requerendo a assistência judiciária gratuita, sem trazer aos autos 

documentos de comprovem a hipossuficiência, (declaração de 

hipossuficiência, declaração de imposto de renda, cópia da CTPS), mesmo 

após o indeferimento da gratuidade na sentença. Disciplina o Enunciado nº 

115 do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício 

da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o 

prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).” Desta 

forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

promover o preparo do recurso, sob pena de deserção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOREIRA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000422-73.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LEANDRO MOREIRA PAIVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Devidamente preparado, Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000453-93.2018.8.11.0024 REQUERENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente preparado, recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO CAPOCCI (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO CAPOCCI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000797-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO 

CAPOCCI - ME, CARLOS AUGUSTO CAPOCCI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Devidamente preparado, recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, 

uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já 

foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000416-03.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EULALIO DA SILVA 

FRANCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso e não juntou comprovante de preparo, 

requerendo a assistência judiciária gratuita, sem trazer aos autos 

documentos de comprovem a hipossuficiência, (declaração de 

hipossuficiência, declaração de imposto de renda, cópia da CTPS), mesmo 

após o indeferimento na sentença. Disciplina o Enunciado nº 115 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o 

prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).” Desta 

forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

promover o preparo do recurso, sob pena de deserção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010262-27.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso e não juntou comprovante de preparo, 

requerendo a assistência judiciária gratuita, todavia, não se enquadra na 

situação de hipossuficiência, portanto, indefiro-a. Disciplina o Enunciado 

nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, 

conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, promover o preparo do recurso, sob pena de 

deserção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 25/2018-CA

* O Edital n° 25/2018-CA - referente ao gabarito definitivo do Processo 

Seletivo para credenciamento de Conciliador para a Comarca de Colíder - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº 25/2018-CA

* O Edital n° 25/2018-CA - referente ao resultado final do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior 

(Direito) para o Fórum da Comarca de Colíder - encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001914-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M A CHRISTONI - ME (REQUERENTE)

RJ CONSULTORIA, PERICIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001914-48.2018.8.11.0009. Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

gratuidade judiciária ou proceda ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente missiva. Com a comprovação ou o recolhimento, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. Colíder, 25 de outubro 

de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI BELGAMIN (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 16082149. COLÍDER, 5 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001123-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES SANTANA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão de decurso de prazo para pagamento, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 5 de 

novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001017-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

HEBER AMILCAR DE SA STABILE OAB - MT3283-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLIDER PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da certidão de decurso de prazo para pagamento, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 5 de novembro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000989-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A ALVES FILHO PECAS - ME (EXECUTADO)
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Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão de decurso de prazo para pagamento, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 5 de 

novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001734-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RUAS SOARES ZORTEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001734-32.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 5 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49757 Nr: 501-32.2009.811.0009

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos, sem custas, pois que 

deferida a gratuidade da justiça no feito, nos termos do art. 603 da 

CNGC/MT.

Em seguida, intime-se subscritor(a) do pedido para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no art. 

599 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57654 Nr: 1937-55.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVÉRIO FERREIRA, ZULEIDE MARIA 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84687 Nr: 2078-06.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER NUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51642 Nr: 2355-61.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2355-61.2009.811.0009.Código do Apolo: 51642.Vistos, etc.1 - 

Em atenção ao petitório de fls. 179-180, salienta-se que, essa absurda 

política de o INSS lidar com números e não com a realidade das pessoas é 

lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, inclusive com 

modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de 

estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, cassando-as 

sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. O que é 

flagrantemente inconstitucional.Compulsando os autos, verifica-se da r. 

sentença de fls. 143-145, que já se decorreram mais de quatro (04) anos 

desde a concessão do benefício previdenciário ao autor. A pessoa 

beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como é o 

caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, 

que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos termos do § 

4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos da Lei 

8.213/91, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do §1º, do art. 

101, da Lei 8.213/91(...)DEFIRO o requerimento formulado às fls. 179, e, 

por consequência, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência 

Social de Atendimento à Demandas Judiciais, para que RESTABELEÇA o 

benefício concedido a autora em sentença (auxílio doença que deverá ser 

convertido aposentadoria por invalidez, fls. 143-145) e se abstenha de 

cessa-lo, sob pena de incurso em crime de improbidade administrativa, 

além de possível responsabilização cível e criminal.2 – Após, cumpra-se o 

r. despacho de fl. 178, INTIMANDO a exequente para manifestar acerca da 

impugnação à execução acostada às fls. 169-175.Às providências.Colíder 

– MT, 30 de outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97814 Nr: 677-64.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 677-64.2016.811.0009.Código Apolo nº: 97814. Vistos, etc.

(...).Desse modo, ante sua imprescindibilidade no presente caso, 

notadamente, pela natureza da causa, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal, o que, inclusive, foi requerido pelas partes. Ato contínuo, 

DEFIRO a realização de depoimento pessoal da parte autora e, por outro 

lado, INDEFIRO o pleito do autor quanto ao depoimento pessoal da 

demandada, uma vez que se trata de direito indisponível e, portanto, 

incabível a confissão.6) DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13h30min, devendo as partes, 

caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do Código de Processo Civil, ou seja, por intermédio do 

advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo a hipótese do inciso II, a 

saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz).Intime-se.Às providências.Sirva a presente como mandado e 

ofício, no que couber.Colíder/MT, 25 de outubro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 1251-87.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1251-87.2016.811.0009.Código Apolo nº: 98686. Vistos, etc.

(...)DETERMINO a produção de prova testemunhal, o que, inclusive, foi 

requerido pelas partes. Ato contínuo, DEFIRO a realização de depoimento 

pessoal da parte autora e, por outro lado, INDEFIRO o pleito do autor 

quanto ao depoimento pessoal da demandada, uma vez que se trata de 

direito indisponível e, portanto, incabível a confissão.6) DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

14h10min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do Código de 

Processo Civil, ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo 

a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz).Intime-se.Às providências.Sirva a 

presente como mandado e ofício, no que couber.Colíder/MT, 25 de outubro 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 107985 Nr: 3185-46.2017.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MOURA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:19904/O-MT

 Autos n. 3185-46.2017.811.0009

Código Apolo n. 107985.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a necessidade de o feito prosseguir com 

realização de instrução.

1 – Não obstante, o Parquet ter apresentado alegações finais ás fls. 

51-54, tenho por necessário a produção de prova oral, assim, nos termos 

do art. 197, do ECA, DESIGNO audiência de instrução para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 15h30min, devendo a Secretaria da Vara providenciar 

as intimações das testemunhas arroladas na representação, à fl. 05.

2 - INTIME-SE a parte requerida para, caso queira, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta 

Vara providenciar as intimações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Colíder, 25 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53722 Nr: 1156-67.2010.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SILVIO LUIS TIETZ, para devolução dos autos 

nº 1156-67.2010.811.0009, Protocolo 53722, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113653 Nr: 2657-75.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS, 

JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 INTIMAÇÃO da defesa do réu JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS 

(DRA ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN)para que no prazo legal 

apresente resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114831 Nr: 3392-11.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA YOSHIKO TAKAHASHI, JOSÉ GOMES 

CARDOSO, DEYVISON TAKEYKI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0

 Autos nº. 3392-11.2018.811.0009 – Código nº. 114831

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 31 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114782 Nr: 3388-71.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA CRISTINA DE MEIRA SOUZA, 

GUSTAVO SEIBERT GAONA, ALEX JUNIOR PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Autos nº. 3388-71.2018.811.0009 – Código nº. 114782

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 31 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97525 Nr: 477-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CARVALHO NAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DEFIRO o pedido 

da defesa de fl.104. 2) Eis que a testemunha Wanderson já fora ouvido 

neste ato, SOLICITE-SE ao juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT a 

devolução da missiva expedida a fl.107, independente de cumprimento. 

OFICIE-se ao juízo de Sinop informando-o que a testemunha Alipio já fora 

ouvido neste ato, desnecessário assim sua oitiva, permanecendo em 

relação as demais testemunhas constantes na missiva. 3) AGUARDE-SE o 

cumprimento da carta precatória, fl.108, com o aporte, ABRA-SE vista as 

partes para que requeiram diligências e/ou apresentem suas alegações 

finais. Após, concluso. CUMPRA-SE.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002216-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DIAS DA SILVA OAB - 028.413.351-51 (REPRESENTANTE)

INGRATT MAIARA DE OLIVEIRA OAB - 033.844.981-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 328 de 701



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002216-14.2017.8.11.0009. REQUERENTE: DANIEL DIAS DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: PAULO CESAR DIAS DA SILVA, INGRATT MAIARA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela antecipada 

proposta por DANIEL DIAS DE OLIVEIRA, representado por seus genitores 

Paulo Cesar Dias da Silva e Ingratt Maiara de Oliveira em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fim de que 

providenciem o exame sequenciamento do exoma. Segundo a inicial, 

DANIEL é portador(a) de foco de síndromes epilépticas especiais (CID 

G-40.5), consoante receituário médico anexo, circunstância que demanda 

a realização do exame. Daí pleiteia a concessão da tutela de urgência para 

que os requeridos providenciem a realização do procedimento. 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (Num. 11143222 - Págs. 1/2). Parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT (Num. 11202268 - Págs. 1/20). O pedido 

de antecipação de tutela foi indeferido (Num. 11095595 - Págs. 1/4). 

Intimada da decisão, a parte autora alegou equívoco quanto ao 

procedimento suso mencionado e, pleiteou o deferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela quanto aos procedimentos PAINEL DE 

EPILEPSIA e o ERRO INATO DO METABOLISMO NO SANGUE E URINA. 

Requisitou-se novamente o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT 

(Num. 11138501 - Págs. 1/2), o qual foi aportado junto ao Num. 11202268 - 

Págs. 1/20. Deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela (Num. 

11225107 - Págs. 1/11.) Em contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu 

a ausência de comprovação da negativa do Poder Público em fornecer o 

exame pleiteado, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos 

constantes na peça exordial (Num. 11238763 - Pág. 1/2). O Município de 

Colíder, em manifestação, atribuiu a responsabilidade de fornecer o exame 

pleiteado ao Estado de Mato Grosso (Num. 11243121 - Pág. 1). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos constantes 

à inicial (Num. 11701724 - Pág. 1/2). O Município de Colíder, devidamente 

citado, quedou-se inerte, consoante certidão de Num. 11794343 - Pág. 1 A 

parte requerente alegou o descumprimento da ordem judicial e pleiteou o 

bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso (Num. 12583818 - 

Pág. 1). Requisitou-se parecer complementar do Núcleo de Apoio Técnico 

- NAT (Num. 12694074 - Pág. 1/2), o qual foi aportado no Num. 12794446 - 

Pág. 1. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

decretação da revelia do Município de Colíder e pela procedência dos 

pedidos da inicial (Num. 14837322 - Pág. 1/5). Requisitou-se novamente 

parecer complementar do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (Num. 15528440 

- Pág. 1/2), o qual foi aportado junto ao Num. 15614105 - Pág. 1. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual inicial O Município de 

Colíder foi citado e deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos 

autos (Num. 11794343 - Pág. 1), razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, 

consoante o art. 344 do NCPC. Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos 

por versar o litígio sobre direito indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, 

do NCPC. II.2 - Do mérito Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do NCPC. Não obstante os valiosos argumentos do ente 

ministerial, com o devido respeito, a pretensão não merece acolhimento. 

Ainda nesta senda inicial, em relação ao pleito do Estado de Mato Grosso, 

de afastamento da multa diária que afirma ter sido aplicada, constata-se 

não haver nos autos qualquer imposição da aventada penalidade, pelo que 

seu exame resta prejudicado, quer por esta condição, quer pelo 

julgamento que está a se proferir. No cerne, sabe-se que o direito à saúde 

vem observado, no âmbito internacional, na Declaração Universal de 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, no Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos importantes. 

No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª geração, é 

direito e garantia fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 

6º da CRFB/88, além de princípio fundamental que constitui objeto 

prioritário do Estado de Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, 

pelas normas trabalhistas, pela competência comum de cuidado, 

competência concorrente de legislação pelos entes da federação e pela 

competência particular dos Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e 

XXII, art. 23, inciso II, art. 24, inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 

3º, inciso III, da CEMT e art. 2º da Lei 8.080/90. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência farmacêutica, a 

teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: 

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica;” E os tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos demandam, primordialmente, sério e abrangente planejamento 

para serem contemplados nas tabelas elaboradas pelo gestor federal do 

Sistema Único de Saúde, a serem realizados em todo território nacional por 

serviço próprio, conveniado ou contratado, em consonância com o art. 

19-M, inciso II, da Lei 8.080/90, observado o acesso universal e igualitário 

às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Dada a complexidade da matéria, o acesso a tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados 

que exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e 

social. Assim, o Sistema Único de Saúde vem organizado de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, com 

direção e gestão peculiares a cada esfera de competência, como 

preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 8.080/90, seguindo-se a 

mesma sistemática no tocante aos tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos. Vale dizer, há tratamentos e procedimentos da atenção básica 

(esta entendida como o primeiro nível da atenção à saúde do SUS, com 

emprego de tecnologia de baixa densidade), da média complexidade (esta 

entendida como nível intermediário da atenção à saúde do SUS, com a 

atuação de profissionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos para o diagnóstico e tratamento) e da alta complexidade (esta 

entendida como o último nível da atenção à saúde do SUS, com o emprego 

de alta tecnologia e alto custo), em que a política pública de saúde foi 

estrategicamente desenhada de acordo com as diretrizes suso 

declinadas, observada rigorosa metodologia para a incorporação e 

exclusão de procedimentos por meio da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias (Conitec - Decreto Presidencial nº 7.646/11), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Nesse sentido, concebeu-se a Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde (RENASES), instituída por meio da Portaria nº 841 de 02 de maio de 

2012, relação que, como o nome diz, compreende todas as ações e 

serviços que o Sistema Único de Saúde oferece ao usuário para 

atendimento da integralidade da assistência à saúde, como se vê de seu 

art. 1º: “Art. 1º Fica publicada a Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde (RENASES), que compreende todas as ações e serviços que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário, para atendimento da 

integralidade da assistência à saúde, em atendimento ao disposto no art. 

22 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 e no art. 7º, inciso II da Lei 

nº 8.080/90, disponível no sitio do Ministério da Saúde: 

http://www.saude.gov.br, após a publicação desta Portaria. § 1º Esta 

versão contém as ações e serviços ofertados pelo (SUS) na data de 

publicação do Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, com acréscimo 

dos novos serviços e ações instituídos até a data de edição desta 

Portaria. § 2º As ações e serviços descritos na (RENASES) contemplam, 

de forma agregada, toda a Tabela de Procedimentos, Órteses, Próteses e 

Medicamentos do (SUS).” Ir de encontro a esta metodologia exige 

circunstância excepcional que demanda edifícios teóricos e 

argumentativos coerentes e harmônicos com o ordenamento jurídico 

subjacente. No estado da natureza, tudo possui um limite, um marco, uma 

fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser fornecidos de forma 

ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema capitalista ou, caso 

prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou simplesmente 

capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços fornecidos 

pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em sua maior 

parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam a receita 

do Estado. Estes (os tributos), por sua vezes, notabilizam-se por ser toda 

prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por uma 

relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 
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mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada (Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma)”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

procedimentos, medicamentos ou tratamentos, exatamente como pedido 

pelas partes, que o pleito se transforma em realidade. Os 

estabelecimentos de saúde, os médicos, os leitos, os centros 

terapêuticos, os equipamentos, os medicamentos e os insumos não 

surgem do nada, pois, como visto, na natureza, não se pode criar algo do 

nada, porque do nada, nada surge. Não há como se creditar ao Poder 

Judiciário poderes místicos tal como o complexo do Rei Midas, em que todo 

e qualquer objeto tocado se transformava em ouro. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, em relação a 2010, o custo da judicialização da saúde 

no Brasil aumentou 1.233% (um mil, duzentos e trinta e três por cento), 

com projeção de gastos com ações judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um 

bilhão e seiscentos milhões de reais) para o ano de 2016. Dada a 

relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de abril e 04, 06 e 07 de maio de 

2009, em Audiência Pública convocada pelo então Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) 

especialistas entre advogados, defensores públicos, promotores e 

procuradores de justiça, magistrados, professores, médicos, técnicos de 

saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde. As falas destes 

especialistas auxiliaram sobremaneira o entendimento sobre as diversas 

nuances desta tão complexa área, as quais estão disponíveis em texto e 

vídeo no sítio eletrônico do Pretório Excelso nos seguintes endereços 

e l e t r ô n i c o s :  h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

s e r v i c o = p r o c e s s o A u d i e n c i a P u b l i c a S a u d e & p a g i n a = C r o n o g r a m a 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de 08 (oito) 

anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem atuando 

constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e prevenção 

de novos conflitos na área. Um dos principais resultados alcançados foi a 

edição de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

que exige que os planos de saúde informem por escrito e em até 48 

(quarenta e oito) horas qualquer negativa de atendimento ao usuário. Para 

melhor entendimento do cenário de insustentabilidade, nos anos de 2013 e 

2014, o Conselho Nacional de Justiça encomendou estudo sobre a 

temática que resultou em profícua obra: “Judicialização da saúde no Brasil: 

dados e experiência. Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni 

Pinheiro. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, 

constataram-se algumas características comuns nas ações judiciais de 

saúde em trâmite nos tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as 

demandas apresentadas versam de forma predominante sobre aspectos 

curativos da saúde (medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos 

sobre aspectos preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a 

judicialização da saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial 

de todas as ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo 

poder público. Predominância da litigação individual: a proporção entre 

ações coletivas e ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria 

radical de demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. 

Isso reforça a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o 

acúmulo de ações individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e 

a própria gestão em saúde. Tendência de deferimento final e na 

antecipação de tutela: na maioria dos casos, houve deferimento do pedido 

de antecipação de tutela sem pedido de informações complementares. 

Além disso, na maioria dos casos houve confirmação do deferimento do 

pedido na sentença de 1ª instância e também no acórdão de 2ª instância. 

Tendência de utilização do NAT, especialmente nas capitais: a maioria das 

decisões não fez menção ao NAT como uma estratégia para a atividade 

judicante em saúde, apesar de se observar nos dados uma tendência a 

sua utilização, especialmente nas capitais.” E no caso Araguaína/TO a 

pesquisa trouxe a atuação mais efetiva do Núcleo de Apoio Técnico 

daquela localidade: “O NAT nasceu da necessidade de uma compreensão 

multidisciplinar a respeito da saúde e do direito. Tradicionalmente, os NATs 

foram implementados nos diversos tribunais do país com um propósito 

consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz na formação de sua convicção nos 

litígios em saúde. Em regra, o profissional da saúde sabe da eficácia de 

medicamentos, pertinência de exames ou desejabilidade de tratamentos. 

Nesse sentido, o apoio do NAT seria importante para que, com o parecer 

de profissionais de saúde, o juiz pudesse julgar melhor e com mais 

elementos técnicos. No caso de Araguaína, as funções do NAT foram 

além do aspecto consultivo, englobando também aspectos de prevenção e 

de gestão. O caráter consultivo diz respeito à função de ferramenta de 

apoio ao Judiciário antes de emitir decisões, no sentido de proferir 

pareceres técnicos quanto ao direito sanitário e políticas públicas de 

saúde. O caráter de prevenção diz respeito a sua atuação como meio de 

solução administrativa de conflitos, estimulando a interlocução entre as 

instituições jurídicas e políticas e prevenindo a judicialização das 

demandas. O caráter de gestão diz respeito à identificação da maior 

incidência das demandas para ações e estratégias de planejamento em 

saúde, com o objetivo de otimizar o atendimento prestado aos usuários, 

além de também acompanhar o cumprimento das ações judiciais e a 

pertinência de utilização de medicamentos e insumos de trato sucessivo. 

(...) É possível afirmar que o NAT de Araguaína recebeu diversas funções 

que vão além do caráter consultivo, que é típico das outras experiências 

de NAT. Em Araguaína, são diferenciais da atuação do NAT: a articulação 

direta com os programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria 

Municipal e o papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após 

terem transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um 

ambiente de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, 

aproximando o contato com os cidadãos e estimulando a solução 

administrativa de conflitos. Como resultado, observase a democratização 

das ações e serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de 

demandas que potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. 

(...)”. Em tal obra abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, 

em que a sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o 

senso de cooperação permitiram a instalação de modelos a serem 

replicados e ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o 

que se recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. 

Realmente, a presente situação é endêmica em todo o país, a 

judicialização de demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a 

consequente intervenção no Poder Executivo para a consecução 

daqueles direitos. E tal prática é extremamente prejudicial ao Poder Público 

e à própria coletividade, o que a frustrar qualquer política pública 

planejada, articulada e programada, porquanto, em última análise, 

obriga-se o Estado ao fornecimento de procedimentos, tratamentos e 

medicamentos muitas vezes não contemplados pela estrutura do Sistema 

Único de Saúde, alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí 

porque a intensa preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou 

demonstrada no cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento 

liderado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de 

Justiça. É certo que o cidadão não pode ficar desassistido, mormente 

quando o ordenamento jurídico lhe assegura a assistência à saúde como 

direito e garantia fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o 

ingresso ao Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas 

judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, 

ainda que por meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a 

propiciar a vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro 

motivo, o Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 
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e 657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do(s) procedimento(s) pleiteado(s), demonstrada que 

está nos exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos 

juntados, verificada a patologia que acomete a parte autora, observa(m)

-se que o(s) exame(s) demandado(s) NÃO é(são) contemplada(s) e NÃO 

possui(em) correspondência com outros fornecidos pelo SUS, em 

conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT - Num. 

15614105 - Pág. 1): 1) Os procedimentos painel de epilepsia e erro inato 

do metabolismo no sangue e na urina são exames fornecidos pelo SUS? 

Não. (...) 3) Caso o(s) exame(s) NÃO seja(m) fornecido(s) pelo Sistema 

Único de Saúde, o(s) exame(s) requeridos possui(em) correspondência 

com outros fornecidos pelo SUS? Não.” Assim, o pedido veiculado na 

exordial é improcedente, pois o(s) procedimento(s) originalmente 

buscado(s) não integra(m) a lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e, não 

possui(em) correspondente(s), em conformidade com o parecer do Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT). Ressalte-se não ser o caso de aplicação do 

REsp 1.657.156/RJ, em sede recurso repetitivo, pois que o parâmetro nele 

fixado limita-se à concessão de medicamentos. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, REVOGO a tutela de urgência liminar concedida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Cientifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 21h15 do dia 

31/10/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 31 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VOGT WEBLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000211-82.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: ANGELA VOGT WEBLER POLO PASSIVO: Nome: ROGERIO 

HENRIQUE DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através 

do(a) advogado(a) legalmente constituído(a) no autos, por todo o teor da 

petição de id. 16191530 e seguintes, para, querendo pugnar o que 

entender do direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 05/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000735-79.2018.8.11.0009; REQUERENTE: IVONI APARECIDA GODOY 

DA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: INTIMAR a 

parte promovente através do(a) Advogado(a) do teor da petição de ID 

14903349 e seguintes, para Manifestar-se no prazo de 05 dias, pugnando 

o que entender de direito. Colíder, 05/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000854-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASTRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000854-11.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Observa-se que a 

parte autora acostou apenas as passagens aéreas e documentos 

pessoais dos passageiros, ausente qualquer comprovação de eventual 

dano sofrido, ou prejuízo advindo do mau tempo enfrentado pela parte ré. 

Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que o reclamante 

apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que 

não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No 

respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, tendo observado os arts. 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 

141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução nº 400/16, ambas da 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, dispositivos que regulamentam 

o procedimento em caso de atraso de voo: “Art. 230. Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 
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embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem.” “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” “Art. 2º O 

transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao horário 

originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o atraso, o 

motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de comunicação 

disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o passageiro informado 

quanto à previsão atualizada do horário de partida do voo. § 2º Quando 

solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida 

por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as 

seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo 

próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, a 

parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 
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transporte em razão do mau tempo, circunstância que não pode ser 

atribuída àquela, da qual não se responsabilizou, na forma do art. 393 do 

Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” Porém, e mais uma vez, o mero atraso ou adiamento da 

viagem para o dia imediatamente seguinte pela parte ré, malgrado cause 

transtorno, por si só, não se traduz necessária e automaticamente em 

violação a direitos da personalidade humana, a ensejar reparação por 

dano moral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 24 de outubro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 24 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000854-11.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Observa-se que a 

parte autora acostou apenas as passagens aéreas e documentos 

pessoais dos passageiros, ausente qualquer comprovação de eventual 

dano sofrido, ou prejuízo advindo do mau tempo enfrentado pela parte ré. 

Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que o reclamante 

apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que 

não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No 

respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, tendo observado os arts. 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 

141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução nº 400/16, ambas da 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, dispositivos que regulamentam 

o procedimento em caso de atraso de voo: “Art. 230. Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem.” “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” “Art. 2º O 

transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao horário 

originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o atraso, o 

motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de comunicação 

disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o passageiro informado 

quanto à previsão atualizada do horário de partida do voo. § 2º Quando 

solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida 

por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as 

seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo 

próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 
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tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, a 

parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, circunstância que não pode ser 

atribuída àquela, da qual não se responsabilizou, na forma do art. 393 do 

Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” Porém, e mais uma vez, o mero atraso ou adiamento da 

viagem para o dia imediatamente seguinte pela parte ré, malgrado cause 

transtorno, por si só, não se traduz necessária e automaticamente em 

violação a direitos da personalidade humana, a ensejar reparação por 

dano moral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 24 de outubro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 24 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000854-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASTRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000854-11.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Observa-se que a 

parte autora acostou apenas as passagens aéreas e documentos 

pessoais dos passageiros, ausente qualquer comprovação de eventual 

dano sofrido, ou prejuízo advindo do mau tempo enfrentado pela parte ré. 

Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que o reclamante 
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apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que 

não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No 

respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, tendo observado os arts. 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 

141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução nº 400/16, ambas da 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, dispositivos que regulamentam 

o procedimento em caso de atraso de voo: “Art. 230. Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem.” “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” “Art. 2º O 

transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao horário 

originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o atraso, o 

motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de comunicação 

disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o passageiro informado 

quanto à previsão atualizada do horário de partida do voo. § 2º Quando 

solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida 

por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as 

seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo 

próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 
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dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, a 

parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, circunstância que não pode ser 

atribuída àquela, da qual não se responsabilizou, na forma do art. 393 do 

Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” Porém, e mais uma vez, o mero atraso ou adiamento da 

viagem para o dia imediatamente seguinte pela parte ré, malgrado cause 

transtorno, por si só, não se traduz necessária e automaticamente em 

violação a direitos da personalidade humana, a ensejar reparação por 

dano moral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 24 de outubro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 24 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000093-09.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da preliminar A(s) arguição(ões) preliminar(es) da parte ré resta(m) 

prejudicada(s) com o exame do mérito como se verá. II.2 - Do mérito Os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela 

não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Observa-se que a parte 

autora acostou apenas as passagens aéreas e documentos pessoais dos 

passageiros, ausente qualquer comprovação de eventual dano sofrido, ou 

prejuízo advindo do mau tempo enfrentado pela parte ré. Ademais, para 

que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, tendo observado os arts. 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 

141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução nº 400/16, ambas da 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, dispositivos que regulamentam 

o procedimento em caso de atraso de voo: “Art. 230. Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem.” “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” “Art. 2º O 

transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao horário 

originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o atraso, o 

motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de comunicação 

disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o passageiro informado 

quanto à previsão atualizada do horário de partida do voo. § 2º Quando 

solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida 

por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as 

seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo 

próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 
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a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, a 

parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, circunstância que não pode ser 

atribuída àquela, da qual não se responsabilizou, na forma do art. 393 do 

Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” Porém, e mais uma vez, o mero atraso ou adiamento da 

viagem para o dia imediatamente seguinte pela parte ré, malgrado cause 

transtorno, por si só, não se traduz necessária e automaticamente em 

violação a direitos da personalidade humana, a ensejar reparação por 

dano moral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada(s) a(s) arguição(ões) 

preliminar(es) da parte ré. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 24 de 

outubro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 24 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000093-09.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da preliminar A(s) arguição(ões) preliminar(es) da parte ré resta(m) 

prejudicada(s) com o exame do mérito como se verá. II.2 - Do mérito Os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela 

não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Observa-se que a parte 

autora acostou apenas as passagens aéreas e documentos pessoais dos 

passageiros, ausente qualquer comprovação de eventual dano sofrido, ou 

prejuízo advindo do mau tempo enfrentado pela parte ré. Ademais, para 

que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, tendo observado os arts. 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 

141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução nº 400/16, ambas da 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, dispositivos que regulamentam 

o procedimento em caso de atraso de voo: “Art. 230. Em caso de atraso 

da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem.” “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” “Art. 2º O 

transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao horário 

originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o atraso, o 

motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de comunicação 

disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o passageiro informado 

quanto à previsão atualizada do horário de partida do voo. § 2º Quando 

solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida 

por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as 

seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo 

próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 
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III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera 

dissabor, mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não 

passa de transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em 

tempos de modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade 

e de risco. Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e 

normas de segurança específicas que demandam tratamento especial, 

motivo pelo qual conta com um código especificamente para isso, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, sem falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, a 

parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão do mau tempo, circunstância que não pode ser 

atribuída àquela, da qual não se responsabilizou, na forma do art. 393 do 

Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” Porém, e mais uma vez, o mero atraso ou adiamento da 

viagem para o dia imediatamente seguinte pela parte ré, malgrado cause 

transtorno, por si só, não se traduz necessária e automaticamente em 

violação a direitos da personalidade humana, a ensejar reparação por 

dano moral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada(s) a(s) arguição(ões) 

preliminar(es) da parte ré. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 24 de 

outubro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 24 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIDORIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001744-13.2017.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME REQUERIDO: POLIDORIO & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. A parte exequente informou que a parte executada 

adimpliu integralmente o débito, razão pela qual pugnou pela extinção do 

feito. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000834-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000834-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADALTO MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 339 de 701



expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000834-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000834-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADALTO MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001913-97.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Não há 

em que se falar em complexidade suficiente que autorize a afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no art. 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Com relação, a prejudicial de 

mérito arguida consoante a decadência, a mesma não deve ser acolhida, 

vez que não obstante a reclamante tenha celebrado um contrato de cartão 

de crédito em dezembro de 2010, o crédito questionado pela mesma na 

quantia de R$ 3.051,58 (três mil e cinquenta e um reais e cinquenta e oito 

centavos), foi sacado na fatura com vencimento de 05/03/2016. Desta 

forma, não ocorreu a decadência. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte 

ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) contratou 

junto a ré o produto bancário denominado cartão de crédito, representado 

pelo termo de adesão de n°. 804867872, tal instrumento versa sobre uma 

operação de obtenção de crédito. Conforme explanado o referido cartão 

concede ao titular um limite de crédito para ser movimentado, para a 

realização de saques ou compras, cujo pagamento do valor mínimo da 

fatura poderia ser feito mediante desconto em folha pelo órgão 

consignante. Ocorre que conforme faturas juntadas a reclamante utilizava 

o cartão desde 2011, para realizar compras e não pagava a fatura em sua 

totalidade, sendo que a reclamada todo mês descontava em sua folha de 

pagamento o valor mínimo para quitação da fatura. Ainda, em 28/01/2016, 

a reclamante realizou a operação denominada SAQUE NO CARTÃO, 

sendo realizado um saque no valor R$ 3.051,58 (três mil e cinquenta e um 

reais e cinquenta e oito centavos), sendo cobrado na fatura vencida em 

05/03/2016. Portanto, a alegação feita pela reclamante de que realizou um 

empréstimo consignado em folha no valor de R$ 3.051,58 (três mil e 

cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sobre o contrato de 

número 00804867872, em dezembro de 2011, e que a primeira parcela de 

R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos) foi descontada 

em fevereiro de 2011, não condiz com a veracidade dos fatos. Pelo que 

se vê pelas faturas aportadas (Id n. 11430695) desde fevereiro de 2011, 

a reclamante vem utilizando o cartão de crédito, para realizar compras, e 

como não pagava a fatura completa a reclamada vinha descontando o 

valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento e somente em 2016 

realizou o saque de R$ R$ 3.051,58 (três mil e cinquenta e um reais e 

cinquenta e oito centavos), como mencionado acima. Ademais, a autora 

sequer impugnou os documentos acostados. Houvesse boa-fé na 

demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos 

da legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria 

colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações. Com 

a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu ter 

realizado empréstimo consignado em folha de pagamento, o que, como 

visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a 

multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 

10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal 

da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições 

preliminares; b) CONDENO a parte autora por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 

31.659,78 (trinta e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta 

e oito centavos), o que perfaz o montante de R$ 3.165,97 (três mil e cento 

e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 
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efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 23 de 

outubro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 23 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001913-97.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Não há 

em que se falar em complexidade suficiente que autorize a afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no art. 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Com relação, a prejudicial de 

mérito arguida consoante a decadência, a mesma não deve ser acolhida, 

vez que não obstante a reclamante tenha celebrado um contrato de cartão 

de crédito em dezembro de 2010, o crédito questionado pela mesma na 

quantia de R$ 3.051,58 (três mil e cinquenta e um reais e cinquenta e oito 

centavos), foi sacado na fatura com vencimento de 05/03/2016. Desta 

forma, não ocorreu a decadência. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte 

ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) contratou 

junto a ré o produto bancário denominado cartão de crédito, representado 

pelo termo de adesão de n°. 804867872, tal instrumento versa sobre uma 

operação de obtenção de crédito. Conforme explanado o referido cartão 

concede ao titular um limite de crédito para ser movimentado, para a 

realização de saques ou compras, cujo pagamento do valor mínimo da 

fatura poderia ser feito mediante desconto em folha pelo órgão 

consignante. Ocorre que conforme faturas juntadas a reclamante utilizava 

o cartão desde 2011, para realizar compras e não pagava a fatura em sua 

totalidade, sendo que a reclamada todo mês descontava em sua folha de 

pagamento o valor mínimo para quitação da fatura. Ainda, em 28/01/2016, 

a reclamante realizou a operação denominada SAQUE NO CARTÃO, 

sendo realizado um saque no valor R$ 3.051,58 (três mil e cinquenta e um 

reais e cinquenta e oito centavos), sendo cobrado na fatura vencida em 

05/03/2016. Portanto, a alegação feita pela reclamante de que realizou um 

empréstimo consignado em folha no valor de R$ 3.051,58 (três mil e 

cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sobre o contrato de 

número 00804867872, em dezembro de 2011, e que a primeira parcela de 

R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos) foi descontada 

em fevereiro de 2011, não condiz com a veracidade dos fatos. Pelo que 

se vê pelas faturas aportadas (Id n. 11430695) desde fevereiro de 2011, 

a reclamante vem utilizando o cartão de crédito, para realizar compras, e 

como não pagava a fatura completa a reclamada vinha descontando o 

valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento e somente em 2016 

realizou o saque de R$ R$ 3.051,58 (três mil e cinquenta e um reais e 

cinquenta e oito centavos), como mencionado acima. Ademais, a autora 

sequer impugnou os documentos acostados. Houvesse boa-fé na 

demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos 

da legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria 

colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações. Com 

a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu ter 

realizado empréstimo consignado em folha de pagamento, o que, como 

visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a 

multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 

10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal 

da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 
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como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições 

preliminares; b) CONDENO a parte autora por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 

31.659,78 (trinta e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta 

e oito centavos), o que perfaz o montante de R$ 3.165,97 (três mil e cento 

e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 23 de 

outubro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 23 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001573-22.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BMG FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

de todo teor da Manifestação peticionada no ID – 16305652 e comprovante 

de depósito de ID - 16305654, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

pugnar o que entender de direito. Colíder/MT, 05/11/2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – nº 18/2018.

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 
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DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS IMPOSTA PELA SEÇÃO 32 DA CNGC, 

CONSUBSTANCIADO NA RESOLUÇÃO Nº 154, DE 13 DE JULHO DE 2012 

DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PROVIMENTO Nº 05/2015, DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RESOLVE:

 convocar: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta para participarem do Cadastro e habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Vara de Execução Penal ou 

Juizado Criminal.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

 2. – Quem pode participar

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que possuam os seguintes 

requisitos cumulativos:

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

 2.1 – Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

d) – Do prazo e local da inscrição

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail da Diretoria.

3. – Da documentação

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2014-CGJ.

3.1 – Da Seleção e divulgação do resultado

6.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria;

6.2. Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiveram os cadastros aprovados.

3.2 – Apresentação do Projeto.

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do provimento, contado do prazo da 

publicação da listas das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimento de duvidas e questões 

referentes

a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca.

O contato também pode ser através do tel: (65) 3283-1615 ou do e-mail 

HYPERLINK "mailto:comodoro@tjmt.jus.br" comodoro@tjmt.jus.br. Os 

casos omissos serão decididos por este Juízo.

Comodoro-MT, 31 de Outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 77/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 Considerando a função correicional atribuída ao magistrado que poderá 

ser exercida através de inspeções, correições permanentes, ordinárias, 

periódicas e extraordinárias e extraordinárias, gerais ou parciais.

RESOLVE:

I – REALIZAR Correição Judicial na Coordenadoria Administrativa e 

Cartório Distribuidor, Contador e Partidor, no período de 12/11/2018 a 

23/11/2018.

 II - DESIGNAR o Servidor Flavio Violato Benteo para secretariar os 

trabalhos.

 III – CONVIDAR os representantes do Ministério Público, Defensoria 

Pública, advogados e membros da comunidade, para, querendo, 

acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que qualquer 

pessoa poderá apresentar por escrito, reclamação ou sugestão que se 

relacionem aos serviços judiciários desta comarca.

 IV – Publique-se, registre-se, Intime-se, cumpra-se, notificando-se os 

insignes representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da 

Subseção da OAB – Comodoro.

V – Encaminhe-se cópia da presente portaria a Corregedoria Geral da 

Justiça.

 VI – Revogo a portaria n. 68/2018, que designou data para inventário do 

Acervo Processual da Central de Administração e no Cartório Distribuidor 

de Comodoro.

VII – Oficie-se a CGJ solicitando a reabertura do sistema de Correição 

Eletrônica.

 VIII – P.R.I. Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 05 de Novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001213-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO RIVAROLA ALCARAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001213-73.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCELINO RIVAROLA ALCARAS Vistos. Cumpra-se na forma requerida, 

servindo a presente Carta Precatória como mandado. Expeça-se o 

necessário. Após, devolva com nossas homenagens. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000994-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE ALVES BONIFACIO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000994-60.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO RÉU: IRENE ALVES 

BONIFACIO , Vistos. Colaciono as informações prestadas em Agravo de 

Instrumento. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001067-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001067-32.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): FERNANDES FERREIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Tendo em vista a manifestação de código 16245352, em 

que a parte autora comprovou a data da perícia médica no INSS, qual seja 

04.01.2019, defiro o pedido de suspensão do processo por 75 (setenta e 

cinco) dias, prazo em que a parte autora deverá atender à determinação 

de trazer aos autos a manifestação da autarquia previdenciária (art. 313, 

inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil) sob pena de extinção do 

feito por falta de interesse. P. I. C. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro, MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000824-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARI ISABEL MAFFISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000491-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BRASILEIRO LAMANES (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o requerido não foi citado, 

razão pela qual intimo o requerente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000371-93.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELIM RAMOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FIUZA MAIA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001216-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GONCALVES DIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001216-28.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MAURICIO GONCALVES DIAS DA COSTA RÉU: INSS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

- DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA , ajuizada por MAURICIO 

GONÇALVES DIAS DA COSTA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Segundo o autor o laudo médico juntado afirma 

que: apresenta quadro reacional tipo I, com total comprometimento dos 

nervos radio cúbito-mediano/MMSS e nervo fibular esquerdo. O 

espessamento dos nervos periféricos, os músculos adutores, abdutores e 

extensores da mão esquerda e direita encontram-se paralisados com 

anestesia total e presença de atrofia muscular e depressão dos 

interósseos, garra móvel e fixa dos dedos. Aduz que se encontra incapaz 

para o trabalho vez que não consegue desempenhar nenhuma atividade 

laborativa. Assim, pretende o restabelecimento do benefício de auxílio 

doença e após, seja a presente ação convertida em aposentadoria por 

invalidez. Decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA , ajuizada por MAURICIO GONÇALVES DIAS DA COSTA, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. No 

tocante ao pedido da antecipação da tutela para a concessão do benefício 

previdenciário de Auxílio Doença, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, os quais passo a analisar. Antes, mister 

ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da 

sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Nesse prisma, estando presentes os requisitos 

para antecipação dos efeitos da sentença final no tocante ao recebimento 

do benefício, tendo demonstrado a parte requerente, através do acervo 

documental, que se encontra acometido de doença que o incapacita para 

o trabalho neste momento. Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada 

requerida, para tanto, determino ao INSS o pagamento à autora do 

benefício previdenciário de auxílio-doença no prazo de 15 dias. O 

auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, consoante o art. 60, 

§8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, 

acrescentado pela Lei n. 13.457/2017. Oficie-se o INSS para implantação 

do benefício por meio do sistema JUSConvênios. Oportuno consignar que 

é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 

345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 07 de 

dezembro de 2018, às 15h40min. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 
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a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil, para que estes e seus 

assistentes acompanham o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 

469 do mesmo diploma legal. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo pericial deverá 

responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a 

juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 5 de 

novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72030 Nr: 3888-65.2014.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHNC, IRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 DELIBERAÇÕES

1) Determino que sejam solicitadas informações acerca da carta 

precatória expedida.

 2) Após o retorno da carta precatória, autos ao MPE para alegações 

finais, e após intime-se a defesa.

3) Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001202-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEDUSCHI & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

MARCELO BEDUSCHI (RÉU)

JEFERSON FERREIRA GOMES (RÉU)

OTTO MARQUES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001202-44.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: JEFERSON FERREIRA 

GOMES, OTTO MARQUES DE SOUZA, MARCELO BEDUSCHI, BEDUSCHI & 

SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos. Trata-se de ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de 

urgência, proposta pelo Ministério Público em face de Jeferson Ferreira 

Gomes, Otto Marques de Souza, Marcelo Beduschi e Beduschi e Souza 

Advogados Associados. Afirma o Ministério Público que a presente ação 

visa responsabilizar o atual prefeito de Comodoro/MT, Jeferson Ferreira 

Gomes e o escritório de advocacia Beduschi & Souza Advogados 

Associados (inclusive seus sócios, OTTO MARQUES DE SOUZA E 

MARCELO BEDUSCHI), ante a prática de atos de improbidade 

administrativa que ocasionaram enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e 

malferimento aos princípios da administração pública, consistente na 

deflagração e conclusão de procedimento de inexigibilidade de licitação 

para contratação de assessoria jurídica em evidente desvio de finalidade. 

De acordo com o autor, o prefeito Jeferson Ferreira Gomes, desencadeou 

procedimento de inexigibilidade de licitação (processo de compra n. 

72/2018) com 02 (dois) objetos distintos, visando a contratação de 

“serviços técnicos especializados de representação judicial do Município 

de Comodoro/MT na ação civil pública ambiental com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela – processo nº. 7169-24.2017.811, 

código nº. 114470, em tramitação perante a 2ª vara da comarca de 

Comodoro/MT (…) assim como prestação de serviços jurídicos técnicos 

especializados em assessoria e consultoria jurídica na capital de Mato 

Grosso, compreendendo a emissão de pareceres de alta complexidade, 

representação extrajudicial no âmbito do tribunal de contas do Estado de 

Mato Grosso”, cujo beneficiário foi o escritório Beduschi e Souza 

Advogados Associados – CNPJ nº. 24.684.773/0001-00, entabulando-se 

contrato n. 087/2018 no valor de R$ 99.200,00 (noventa e nove mil e 

duzentos reais), com o prazo de vigência de apenas seis meses. Afirma 

que a aludida contratação foi realizada com desvio de finalidade e ao 

arrepio da legislação pertinente. Pediu a indisponibilidade dos bens dos 

requeridos BEDUSCHI & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (valor de R$ 

192.000,00), MARCELO BEDUSCHI e OTTO MARQUES DE SOUZA (valor 

de R$ 192.000,00) e JEFERSON FERREIRA GOMES (no valor de R$ 

96.000,00). Requer, também, em sede de antecipação de tutela, que seja 

determinada a suspensão dos efeitos do contrato administrativo n. 

087/2018 firmado entre o Município de Comodoro/MT e o escritório de 

advocacia BEDUSCHI & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS e a 

concessão de medida liminar inauduta altera pars que se determine o 

afastamento de Jeferson Ferreira Gomes do cargo de Prefeito do 

Município de Comodoro/MT; e/ou a imposição de medida cautelar, 

impossibilitando o acesso e o contato dos requeridos Marcelo Beduschi e 

Otto Marques de Souza junto à Prefeitura de Comodoro/MT ou qualquer de 

seus servidores, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 

por cada ocorrência verificada. Com a inicial vieram documentos. Decido. 

Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa com 

pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público em face de 

Jeferson Ferreira Gomes, Otto Marques de Souza, Marcelo Beduschi e 

Beduschi e Souza Advogados Associados. Passo a análise dos pedidos 

em sede de tutela de urgência. 1 – No tocante ao pedido da antecipação 

da tutela para a suspensão dos efeitos do contrato administrativo n. 

087/2018 firmado entre o Município de Comodoro/MT e o escritório de 

advocacia BEDUSCHI & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, necessária 

a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, os quais 

passo a analisar. Ressalto que a presente análise de pedido antecipatório 

dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não 

havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente 

com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim 

de um juízo de probabilidade. A administração da máquina pública incumbe 

ao chefe do Poder Executivo que, em âmbito municipal, se dá na pessoa 

do Prefeito. Sua atribuição é gerir os recursos públicos, buscando 

exclusivamente atender aos interesses da sociedade. Administra, 

portanto, bens, recursos e pessoas que não são seus. Deve estrita 

observância à legislação. Frise-se que todos os atos emanados pela 
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Administração Pública devem observar o princípio norteador da 

indisponibilidade do interesse público, bem como a impessoalidade da 

atuação perante o Executivo, com o escopo de preservar a imparcialidade 

do Administrador no decorrer do mandato. No presente caso, a 

improbidade administrativa imputada aos réus, in tese, teria sido lesiva aos 

princípios da Administração Pública, não só o da legalidade, mas também o 

da moralidade administrativa, boa-fé e isonomia. Isso porque, a licitação é 

uma exigência constitucional para toda Administração Pública e trata-se de 

um procedimento administrativo por meio do qual seleciona-se a proposta 

mais vantajosa para os interesses da coletividade nos termos 

expressamente previstos no edital. Ou seja, licitação é o procedimento 

administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante 

condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens 

e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os 

interessados. O legislador com a finalidade de preservação dos princípios 

da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade, probidade e da 

própria ilesividade do patrimônio público determinou, a regra da 

obrigatoriedade da licitação. Segundo saudoso Professor Meirelles, Hely 

Lopes: “Licitação é o procedimento administrativo, mediante o qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa par ao 

contrato de seu interesse. Com o procedimento, desenvolve-se através de 

uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para 

os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e 

atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.” 

(2003, p.264) Neste contexto, a Lei n. 8.666 de 1993 dispõe em seu artigo 

25, II “para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação”. No presente caso, patente a irregularidade no procedimento 

de inexigibilidade de licitação n. 012/2018, tendo em vista que 

aparentemente não há nenhum documento que comprove a justificativa da 

escolha da contratação da sociedade advocatícia requerida. Verifica-se 

que houve a dispensa de licitação em razão a suposta necessidade de 

defesa processual no processo judicial n. 7169-24.2017.811.0046 “(…) 

cujo patrocínio da defesa judicial refoge ao caráter ordinário dos serviços 

prestados pelo quadro de advogados do Município, em vista do alto grau 

de complexidade da matéria de defesa, que demanda trabalho intelectual 

singular e dedicação em maior grau”, bem como “prestação de serviços 

jurídicos técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídicas na 

capital de Mato Grosso, compreendendo a emissão de pareceres de alta 

complexidade, considerando-se o elevado grau de confiabilidade; 

representação extrajudicial no âmbito do tribunal de contas do estado de 

Mato Grosso, com a presença de profissional na sede da administração 

pública municipal” (autorização de fls. 87/94). Primeiramente não vislumbro 

notória especialização dos advogados requeridos que justifique a não 

realização da licitação. Não foi acostado no procedimento de dispensa 

documentos que comprovem a excepcional especialização dos causídicos 

(pós-graduações, mestrados, doutorados, pareceres, especializações, 

livros, textos acadêmicos, etc.), ou qualquer outro documento que 

demonstrasse a evidente especialização a justificar a não realização do 

procedimento licitatório. Não bastasse isso os procuradores do município 

ordinariamente promovem a defesa do município em ações de natureza 

ambiental, sendo, inclusive que já estavam patrocinando a defesa do 

processo em questão. Ressalta-se que a Procuradoria Jurídica do 

município possui dois procuradores efetivos, os doutores Rodrigo 

Rodrigues Peres e Rafael Vasconcelos, sendo servidores públicos 

concursados, sendo que os mesmos declararam, na Promotoria de 

Justiça, a desnecessidade de contratação de uma banca de advogados 

para ajudá-los a defender os interesses do Município na citada ação 

judicial, até porque, segundo informaram, a demanda não guarda 

complexidade que foge das suas competências técnicas (fls. 223/225). 

Em relação à segunda parte do objeto contratado, consistente em 

“prestação de serviços jurídicos técnicos especializados em assessoria e 

consultoria jurídicas na capital de Mato Grosso, compreendendo a emissão 

de pareceres de alta complexidade, considerando-se o elevado grau de 

confiabilidade; representação extrajudicial no âmbito do tribunal de contas 

do estado de Mato Grosso, com a presença de profissional na sede da 

administração pública municipal”, observa-se que o município é associado 

da associação dos municípios de Mato Grosso (AMM), a qual presta 

diversos serviços aos seus filiados, a exemplo de confecção de 

pareceres jurídicos, representação em órgãos da capital do Estado de 

Mato Grosso (TCE e outros), correspondência jurídica (fls. 291/298). A 

legislação em momento algum, engloba a “confiabilidade” como requisito 

para inexigibilidade de licitação, tendo em vista o alto grau de 

subjetividade. Ademais, desde quando os membros da procuradoria 

jurídica do município não são confiáveis?! Ora, se prestaram concursos e 

tomaram posse de acordo com a legislação vigente, não havendo noticia 

de nenhum procedimento administrativo disciplinar ou negligencia na 

representação da administração pública, não há de se cogitar que não 

gozam de “confiabilidade” para o exercício das atividades pela qual 

tomaram posse. Denota-se, ainda, que a Controladora Interna do município 

declarou (fls. 226/227) que nunca utilizou dos serviços jurídicos da 

empresa contratação para ajuda-la na confecção de parecer perante o 

Tribunal de Contas. Curioso que os orçamentos angariados pelo Município 

para balizar o preço do contrato são de 11/04/2018, 12/04/2018 e 

11/04/2018, portanto de data anterior ao início da fase interna do 

procedimento licitatório (maio de 2018) e, ainda, consultando escritórios de 

advocacia que NÃO estão situados nos limites municipais. Por óbvio, se 

haveria a necessidade, conforme descreve o segundo objeto contratado, 

do profissional ter sede na administração pública municipal, por qual razão 

não foi divulgado entre os escritórios advocatícios do município?! Desse 

modo, face à situação descrita na inicial e por todo o exposto, verifica-se 

liminarmente patente a caracterização de circunstância violadora, não 

apenas ao artigo 25, inciso II da Lei 8.666, como também dos princípios 

norteadores da atuação da Administração Pública, estampados no art. 37, 

caput, da Constituição Federal. O periculum in mora resta demonstrado na 

situação de ilegalidade e imoralidade, conforme já descrito, estando 

evidente que, quanto mais o tempo passa, maior é o prejuízo ao Poder 

Público, ao erário municipal e a violação aos comandos constitucionais. 

Ante o exposto DEFIRO o pedido de antecipação de tutela constante no 

item 2 e DETERMINO que a imediata suspensão dos efeitos do contrato 

administrativo n. 087/2018 firmado entre o Município de Comodoro/MT e o 

escritório de advocacia BEDUSCHI & SOUZA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, com o respectivo prejuízo da remuneração. Fica cominada 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) caso o requerido Jeferson Ferreira 

Gomes transgrida o preceito constante no parágrafo anterior, 

independentemente de futura responsabilização civil, criminal e 

administrativa. Ressalto que a procuradoria municipal deverá reassumir a 

defesa do município na ação em tramite na segunda vara. Determino que o 

requerido comprove, no prazo de 24 horas, o efetivo cumprimento da 

decisão liminar, sob pena de incorrerem na multa fixada no parágrafo 

anterior. 2 – Considerando que a demanda posta em Juízo traz em seu 

bojo pedido de natureza cautelar, qual seja a indisponibilidade de bens 

devem ser feitos alguns comentários a respeito da tutela cautelar. O poder 

geral de cautela deve ser entendido com uma amplitude compatível com a 

sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função 

jurisdicional. A adoção de medidas cautelares é fundamental para o 

próprio exercício da função jurisdicional, que não deve encontrar 

obstáculos, senão no ordenamento jurídico. Nesse sentido, a medida 

liminar é um provimento estritamente cautelar, necessitando do “fumus 

boni iuris” e do “periculum in mora”. Não é, pois, uma antecipação da tutela 

pretendida, mas sim, um instrumento de resguardo do eventual direito do 

autor, até a decisão definitiva da lide. O fumus boni iuris significa a 

plausibilidade do direito alegado pela parte, isto é, a existência de uma 

pretensão que é provável, sendo possível ao juiz aferir esse determinado 

grau de probabilidade pela prova sumária carreada aos autos pelo autor 

do pedido cautelar. O periculum in mora estará presente sempre que se 

verificar risco de que a demora do provimento jurisdicional definitivo, que 

aplicará o direito ao caso concreto submetido ao conhecimento do Poder 

Judiciário, seja danosa a esse mesmo resultado, na medida em que possa 

causar dano à efetividade do processo principal. O tema da 

indisponibilidade de bens sempre oferece inquietações, pondo em 

confronto a proteção ao interesse público, de um lado, e o respeito ao 

direito de propriedade, de outro. Nesta perspectiva, não se pode negar o 

poder geral de cautela do juiz, perfeitamente autorizado pela lei de 

regência (Lei nº 8.429/92), que por vezes verdadeiramente representa 

medida impositiva. Contudo, sem vacilo, o interesse público deve 

prevalecer em relação ao interesse individual, devendo o ordenamento 

jurídico preferir a proteção da coletividade ao resguardo apenas do direito 

privado de cada um. A questão da improbidade administrativa tem sede 

Constitucional, inclusive com previsão de indisponibilidade de bens. Dispõe 
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o art. 37, § 4º, da Constituição Federal: “§ 4º. Os atos de improbidade 

administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 

na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

De uma leitura perfunctória do dispositivo supra, consta-se claramente 

que a indisponibilidade dos bens constitui medida prevista para os casos 

em que haja a verificação de atos de improbidade administrativa. Por sua 

vez, a Lei n. 8.429, de 02/06/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis 

aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional, mais precisamente em seu art. 7º, disciplina o 

seguinte: “Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 

administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, 

para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A 

indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens 

que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 

patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”. É assente na 

jurisprudência que a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada 

pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso, a jurisprudência 

dominante no STJ considera indispensável, para a caracterização de 

improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação 

descrita no artigo 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culposa, na do artigo 

10. O caso dos autos trata-se de suposto desvio de finalidade no 

procedimento de inexigibilidade de licitação para contratação de 

assessoria jurídica, que cominou na contratação dos requeridos 

BEDUSCHI & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO BEDUSCHI 

e OTTO MARQUES DE SOUZA, fraudando o caráter competitivo do 

certame, e os requeridos supostamente envolvidos, enriqueceram 

ilicitamente. O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que "a 

indisponibilidade dos bens não é indicada somente para os casos de 

existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam usados para 

pagamento de futura indenização, mas também nas hipóteses em que o 

julgador, a seu critério, avaliando as circunstâncias e os elementos 

constantes dos autos, demonstra receio a que os bens sejam desviados 

dificultando eventual ressarcimento." A jurisprudência: AÇÃO CIVIL. 

IMPROBIDADE. LIMINAR. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

DOS RÉUS - PRESENÇA DO "FUMUS BONI IURIS" E DE "PERICULUM IN 

MORA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADO. -Nos termos 

do art. 7º da Lei 8.249/92, "quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 

administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, 

para a indisponibilidade dos bens do indiciado." - Havendo indícios de 

lesão ao patrimônio público e/ou de enriquecimento ilícito, levando ao 

fundado receio de dilapidação do patrimônio dos envolvidos, é de ser 

deferida a liminar. - Como já decidido pelo STJ "A indisponibilidade dos 

bens não é indicada somente para os casos de existirem sinais de 

dilapidação dos bens que seriam usados para pagamento de futura 

indenização, mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu critério, 

avaliando as circunstâncias e os elementos constantes dos autos, 

demonstra receio a que os bens sejam desviados dificultando eventual 

ressarcimento." (AgRg na MC 11139 / SP - Relator Ministro FRANCISCO 

FALCÃO - PRIMEIRA TURMA - J. 14/03/2006 - Data da Publicação/Fonte: 

DJ 27.03.2006 p. 152). O autor requer a indisponibilidade dos bens dos 

requeridos, visando futuro pagamento das multas civis a serem fixadas na 

sentença condenatória, tudo conforme autorizado pelo art. 7° da Lei 

8.429/92. Se há indícios aparentes, que possam expressar uma 

transgressão, o interesse público recomenda a sua averiguação, e, para 

tanto, deve ser acautelado, pela eficácia do processo. No mesmo sentido 

a jurisprudência: DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇAO PRÉVIA PARA FIM 

DE PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM SEDE DE AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA DO MICROSISTEMA PROCESSUAL DE TUTELA COLETIVA. 

O microssistema de tutela processual coletiva (art. 7º da Lei n. 8.429/92 

cumulado com o art. 12 da Lei n. 7.347/85), por força da relevância do 

direito tutelado conjugado com risco de grave lesão, admite e legitima, na 

hipótese de lesão ao patrimônio público, por quebra do dever de probidade 

administrativa, que o juiz, a requerimento do Ministério Público, adote, com 

intuito acautelatório, medida de indisponibilidade dos bens dos agentes 

públicos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, para 

assegurar, de modo adequado e eficaz, o integral e completo 

ressarcimento do dano em favor do erário, independentemente de 

justificação prévia. A garantia constitucional à liberdade dos bens cede à 

necessidade de garantia da efetividade das decisões jurisdicionais, 

principalmente em se tratando de hipóteses de improbidade administrativa, 

uma vez que o risco de prejuízo ao erário atinge não só a administração, 

como toda a coletividade, em face da sua natureza. Destarte, não há que 

se falar que a decisão recorrida é nula por mácula à regra do art. 17 da 

Lei n. 8.429/92, parágrafo 7º. O inquérito civil público não se confunde 

com o inquérito penal público, daí que não se pode aplicar àquele as 

regras deste. Ademais, a lei de improbidade administrativa não possui 

natureza jurídica de direito penal, por isso que suas sanções são 

administrativas, e não penais. Dado a esses aspectos, causa estranheza 

- por esdrúxula - a alegação de nulidade do ato investigatório formulado 

pelo Ministério Público no inquérito civil público. O inquérito civil é mera 

peça informativa, destinada apenas a colher elementos que venham a 

indicar a necessidade ou não de ajuizar ação civil pública. Não constitui 

prova exclusiva e inequívoca dos atos imputados aos investigandos, 

podendo ser questionado, amplamente, em juízo. Ademais, se admitida a 

tese dos recorrentes de que o Ministério Público não pode realizar ato 

investigatório na esfera civil, quem as realizaria? A Polícia Judiciária? 

Criar-se-ia, assim, uma nova competência para Polícia Judiciária: 

investigação de infrações administrativas e civis ligadas à improbidade. O 

que me parece um absurdo! A auto-executoriedade do inquérito civil 

público outorga ao Ministério Público o poder de realizar as diligências 

investigativas sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. (AI n.º 

1.0140.04.910578-0/001, Rel. Des. Maria Elza, DJ 11.03.2005) AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRAUDE EM PROCESSO 

LICITATÓRIO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS. Estando 

presentes, pelo menos provisoriamente, o “fumus boni iuris” e o “periculum 

in mora”, requisitos indispensáveis à concessão da liminar, de modo a se 

caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se 

prudente o seu deferimento, de modo a assegurar a efetividade da 

prestação jurisdicional reclamada. (AI n.º 1.0280.08.026335-1/003, Rel. 

Des. Edílson Fernandes, DJ 24.07.2009) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BLOQUEIO DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. Os fortes indícios de fraude no 

procedimento de licitação - apurados em regular investigação criminal - 

autorizam o bloqueio de bens do ordenador de despesas responsável pelo 

eventual prejuízo suportado pelo erário. A possibilidade de o réu criar 

meios para embaraçar eventual cumprimento da condenação justifica a 

decretação da indisponibilidade de bens. Recurso conhecido e provido. (AI 

n.º 1.0418.08.015013-3/001, Rel.ª Des.ª Albergaria Costa, DJ 14.08.2009) 

Do fumus boni iuris – Probabilidade do direito. O fumus boni iuris 

encontra-se presente conforme já analisado exaustivamente no item 1 da 

presente decisão, quando foi determinada a imediata suspensão dos 

efeitos do contrato administrativo n. 087/2018 firmado entre o Município de 

Comodoro/MT e o escritório de advocacia BEDUSCHI & SOUZA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS. Do periculum in mora – Risco ao resultado 

útil do processo. Deve-se, por relevante, salientar que em se tratando de 

suposta prática de ato de improbidade, incide, no caso, o artigo 7º da Lei 

de Improbidade Administrativa e o artigo 37, §4º da Constituição Federal, 

os quais, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, dispensam a 

demonstração do requisito periculum in mora para a concessão de medida 

liminar de indisponibilidade de bens ora almejada. Isso implica dizer, em 

outras palavras, que considerando a gravidade dos fatos trazidos à baila, 

é dispensável a existência de indícios de que os demandados possuam a 

intenção de se desfazer do seu patrimônio, dilapidando-o ou desviando-o 

com a finalidade de frustrar eventual determinação de ressarcimento, 

porquanto o perigo seria inerente aos fatos imputados na exordial, já que 

de extrema gravidade em decorrência dos prejuízos supostamente 

causados ao erário em razão dos fortes indícios de desvio de finalidade. 

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMT, verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRESENÇA DE 

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE - CARACTERIZADO - 

PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo indícios de prática de atos 

de improbidade administrativa, possível a concessão de medida liminar 

para decretar a indisponibilidade de bens do requerido, independente de 

comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do 

patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ. A penhora on line 

não pode recair sobre conta-salário para não prejudicar o sustento do 

recorrido e de sua família.(AI 97433/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 24/07/2015) 

Igualmente, já decidiu o STJ, verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO 

PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região que indeferiu o pedido de 

indisponibilidade de bens, por entender necessária a demonstração de 

dilapidação patrimonial ou de sua iminência. 2. A Primeira Seção do STJ 

(REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão 

Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que 

a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à 

comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto 

tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in 

mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, 

da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o 

que atinge toda a coletividade". 3. Decisão de origem que diverge da 

jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial provido para determinar que o 

pedido de indisponibilidade seja examinado conforme a presença de 

fundados indícios da prática de atos de improbidade, estando dispensada 

a prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência. (STJ, REsp 

1308865/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 11/06/2013, DJe 25/06/2013) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 

8.429/1992. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA. 

JULGADO DA PRIMEIRA SEÇÃO/STJ. RESP 1.319.515/ES. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 168/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

consolidou entendimento no sentido de que, de acordo com o disposto no 

art. 7º da Lei 8.429/1992, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o 

julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática 

de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in 

mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no 

art. 37, § 4º, da Constituição Precedente: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 

21/09/2012. 2. Incide, na hipótese, a Súmula 168 do STJ, segundo a qual 

"não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal 

se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo regimental 

não provido. (STJ, AgRg nos EREsp 1315092/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

07/06/2013) Dessa maneira, observo que, na linha do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni iuris é 

caracterizado pela possibilidade de sua decretação quando presentes 

fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o 

periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica. Em outras 

palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade 

administrativa - a ser apurada, no momento adequado, que é a instrução 

processual -, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado 

na inicial articulada pelo Ministério Público. Analisando detidamente os 

documentos carreados aos autos, evola-se a presença do fumus boni 

iuris, já que deixam entrever possível prejuízo causado ao erário público 

em decorrência das ações praticadas pelos demandados que teriam 

ensejado perda patrimonial ao Município pela suposta prática de ações 

contrárias à legislação em vigor e aos princípios norteadores da 

administração pública, conforme se passa a exemplificar. Nesse sentido, 

extrai-se do feito que, mesmo diante de ausência de notória 

especialização e singularidade do objeto do contrato, foi realizado 

procedimento de dispensa, com o claro intuito de beneficiar os requeridos 

Otto Marques de Souza, Marcelo Beduschi e Beduschi e Souza 

Advogados Associados, tudo, aparentemente, em razões políticas, tendo 

em vista a ligação dos aludidos causídicos com Jeferson Ferreira Gomes. 

Desta forma, entendo preenchido o requisito fumus boni juris, eis que há 

indícios de que os fatos imputados aos requeridos sejam verossímeis, 

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos mesmos.Tal ordem será 

cumprida pelo sistema BACENJUD, RENAJUD e ainda por ofício ao CRI 

desta comarca e para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. 

Determino ainda: a) Oficie-se ao Cartório de Registro de imóveis de 

Comodoro comunicando a decretação da indisponibilidade dos bens dos 

requeridos BEDUSCHI & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO 

BEDUSCHI e OTTO MARQUES DE SOUZA e JEFERSON FERREIRA GOMES, 

no valor de R$ 192.000,00 aos três primeiros e de R$ 96.000,00 para o 

último requerido, devendo ser averbado na matrícula dos eventuais 

imóveis a restrição judicial, prestando informações acerca do cumprimento 

desta determinação judicial no prazo de 30 (trinta) dias; b) A restrição dos 

veículos será feita por meio do sistema RENAJUD. c) Oficie-se à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso ordenando a abstenção de 

quaisquer atos que impliquem em transferência de participações em 

empresas comerciais de qualquer espécie pertencentes aos réus, no limite 

do valor retro citado, prestando informações acerca do cumprimento desta 

determinação judicial no prazo de 30 (trinta) dias. 3 – O Ministério Público 

requer, ainda em sede liminar, o afastamento de Jeferson Ferreira Gomes 

do cargo de Prefeito do Município de Comodoro/MT; e/ou a imposição de 

medida cautelar, impossibilitando o acesso e o contato dos requeridos 

Marcelo Beduschi e Otto Marques de Souza junto à Prefeitura de 

Comodoro/MT ou qualquer de seus servidores, sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ocorrência verificada. Fundamenta 

a necessidade do afastamento na Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa), afirmando que tal medida é necessária com o intuito de 

salvaguardar a instrução processual, tendo em vista que o atual gestor, 

juntamente com alguns secretários e funcionários do município poderão 

com facilidade intimidar as testemunhas do processo, alterar as provas 

que se encontram no arquivo da Prefeitura e forjar contraprovas, tudo no 

intuito da presente ação ser julgada improcedente. Afirma que não há 

como permitir que o requerido Jefferson Ferreira Gomes não reúne os 

requisitos morais necessários para continuar no exercício da função de 

prefeito municipal. Cita a decisão que deferiu medida de tutela antecipada 

pelo impedimento da posse de Cristiane Brasil Francisco, nome indicado 

pelo Presidente da República para ocupação do cargo de Ministra do 

Trabalho. Primeiramente, não há como se comparar o cargo de ministro, 

que são nomeados pelo chefe do executivo, com o de prefeito, eleito 

diretamente pela população do município. Em que pese à jurisprudência 

aceitar o afastamento do agente público do exercício do cargo como 

medida necessária a instrução processual com base no artigo 20 da Lei 

de Improbidade Administrativa, observa-se que não é necessário essa 

medida cautelar nos autos. Não há de se falar em alteração de provas do 

arquivo da Prefeitura, já que foram acostados nos autos documentos que 

o Ministério Público entende serem suficientes para a presente ação, 

sendo que não há pedido de exibição de outros documentos. Ademais, no 

processo civil é incumbência da parte autora instruir a petição inicial com 

os documentos destinados a comprovar suas alegações, o que foi 

devidamente realizado nos autos, admitindo-se a juntada de documentos 

novos apenas em casos excepcionais (listados pela legislação). 

Salienta-se, que se for verificado a alteração de provas, tanto 

testemunhais quando documentais, os envolvidos serão devidamente 

penalizados, e a presente medida poderá ser reapreciada pelo juízo. Ante 

o exposto, indefiro o pedido de afastamento de Jeferson Ferreira Gomes 

do cargo de Prefeito do Município de Comodoro/MT. No que tange ao 

pedido subsidiário consistente na imposição de medida cautelar, 

impossibilitando o acesso e o contato dos requeridos Marcelo Beduschi e 

Otto Marques de Souza junto à Prefeitura de Comodoro/MT, verifico que é 

o caso de deferimento, explico: Conforme alegações e documentos 

contidos na inicial, há fortes indícios de que os advogados Marcelo 

Beduschi e Otto Marques de Souza exerçam grande influência na atual 

administração pública municipal, tendo em vista o apoio de ambos, tanto 

político como financeiro, na eleição do prefeito Jeferson Ferreira Gomes. 

Além dos aludidos causídicos terem parentes ocupando cargos de 

secretários do município, foram doadores na campanha de prefeito e, 

conforme narrado na inicial, participam cotidianamente das decisões 

políticas do gestor municipal. Há declarações nos autos de que a 

presença de Otto Marques de Souza nos corredores dos órgãos do 

Município e, sobretudo, no gabinete do prefeito, seria recorrente, cotidiana 

e particularmente decisiva para o ente público. Preocupante também são 

as declarações de Elizeário Rosa dos Santos (prestadas no bojo do 

inquérito civil público nº SIMP 001392-017/2017 e acostadas as fls. 

228/230), no qual se pode verificar que o citado requerido teria realizado 

pagamento/acerto de contas em nome do prefeito municipal. No que se 

refere ao requerido Marcelo Beduschi, 03 parentes ocupam cargos no 

secretariado municipal (Ana Maria Fernandes Beduschi, é secretária 

municipal de assistência social, trabalho e cidadania; sua prima, Ana Maria 

Ramazotti Beduschi, é secretária municipal de saúde; e seu cunhado, José 

João Fernandes, é secretário municipal de obras) e seu filho ainda foi 

contratado como pessoa jurídica para prestação de serviços médicos ao 

município. Tal situação, aliado à existência do próprio contrato discutido 
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nos autos, ao que parece, demonstra o grau de influência que tal 

requerido possui sobre o prefeito. Saliento que em momento algum este 

juízo tem como indevido a existência de apoio e de relações políticas, 

porém a gestão municipal deve ser feita pela pessoa que foi eleita e não 

por seus apoiadores. Apoiar um político deve ser feito por acreditar em 

suas ideias, porém nos autos, há fortes indícios de que o apoio 

anteriormente oferecido esta sendo pago por meio de um contrato 

indevido. A população de Comodoro deve ser governada pelo prefeito 

eleito, sendo incabível que apoiadores de campanha tenham influência 

imprópria sobre a atual administração municipal. Assim, diante da fundada 

suspeita da pratica de ato de improbidade administrativa, considerando 

que foi indeferido o pedido de afastamento do prefeito, acolho o pedido 

subsidiário para proibir os requeridos Marcelo Beduschi e Otto Marques de 

Souza de frequentarem o gabinete do prefeito, as secretarias municipais, 

a procuradoria do município, a controladoria do município, e também o 

setor de licitações da prefeitura de Comodoro, sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ocorrência verificada. 4 – A 

súmula 330 do STJ abaixo transcrita prevê que: É desnecessária a 

resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, 

na ação penal instruída por inquérito policial. Utilizo-me do referido 

enunciado, por analogia, para receber a inicial, nos termos do artigo 17, § 

9º, da Lei 8.429/92 e determinar a citação dos requeridos, para 

responderem aos termos desta ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia. 5 – Defiro os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil. 6 – Intime-se a Procuradoria Geral do Município acerca da 

presente tutela de urgência concedida. 7 – Expeçam-se os pertinentes 

mandados de citação e de intimação. 8 – Ciência ao MPE. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110623 Nr: 5552-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOMINGOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos. Sem condenação em custas e 

honorários de sucumbência por ausência de violação ao princípio da 

causalidade.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia de tal sentença 

para os autos de cód. 38407 e, após não havendo interposição de 

recurso cabível arquive-se os autos com as baixas de anotação e estilo. 

P. I. C.Comodoro-MT, 24 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89543 Nr: 2046-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Cód. 89543

VISTOS.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, voltem-me conclusos para apreciação da (s) preliminar (es) 

suscitada (s) em sede de contestação e saneamento se necessário o for.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 3951-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO ALVES DO NASCIMENTO, RILDO 

CAMPOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT, VINICIUS CASTRO - OAB:10044

 Vistos.

Tendo em vista que foi informado pela Diretora da Cadeia que os 

denunciados encontram-se preso nessa urbe, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h15min.

Requisitem-se os denunciados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 128628 Nr: 5656-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Santos Serrão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SILVA DA COSTA - 

OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de transferência do recuperando Robson Santos 

Serrão, da Comarca de Cacoal/RO, para cumprir pena no regime 

semiaberto na cidade de Rondolândia/MT termo desta Comarca de 

Comodoro/MT, visando a proximidade do apenado com seus familiares e 

desempenho de trabalho lícito.

 Juntou documentos comprovando o alegado, págs. 10/17.

É o relatório.

Decido.

Analisando o presente caso, verifico que o recuperando encontra-se 

cumprindo pena no regime semiaberto, bem como que indica possuir 

familiares e oferta de trabalho nesta Comarca, juntando aos autos certidão 

de nascimento e contrato de trabalho temporário.

Assim, tendo em vista o caráter de ressocialização das penas, 

considerando que o amparo familiar e o emprego lícito auxiliam de forma 

gradativa em tal objetivo, defiro o pedido de transferência do recuperando 

Robson Santos Serrão, para cumprir a pena no regime semiaberto na 

cidade de Rondolândia, termo desta Comarca.

 Oficie-se o juízo de Cacoal/RO para que remeta a este juízo o executivo 

de pena do detento.

 Cientifique-se o MP.

Intime-se

Após, uma vez exaurido o objeto do presente, arquive-se o feito com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 727-76.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN GONCALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 85489

Vistos.

 I – Indefiro o requerimento de ref. 66, considerando que a citação 

somente se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo, o qual não 

ocorreu no caso em questão.

 II – Intime-se a parte autora pessoalmente para no prazo de 05 (cinco) 

dias dar o devido prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87897 Nr: 1475-11.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO RUFINO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEM DO 

BRASL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, RENATO J. CURY - OAB:SP/154351

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária proposta por Adelino Rufino Bento em face de 

Deley Veículos LTDA e Volkswagen do Brasil Indútria de Veículos 

Automotores LTDA.

Citados, os requerido apresentaram suas contestações (págs. 94/115 e 

124/136), suscitando preliminares e requerendo a improcedência da 

demanda.

 É o relatório.

Decido.

As preliminares de culpa exclusiva de terceiro, ilegitimidade passiva e 

ausência de nexo de causalidade confundem-se com o mérito da causa, a 

serem analisadas quando da prolação da sentença, após a dilação 

probatória.

Da impugnação à gratuidade da justiça.

O impugnante não trouxe aos autos prova que pudesse abalar a 

declaração de hipossuficiência do requerente, não acostando qualquer 

documentação que evidencie a capacidade de recursos daquele.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Da impugnação ao valor da causa.

Compulsando os autos, verifico que há equívoco no tocante ao valor da 

causa, portanto, patente a necessidade de emenda da inicial retificando o 

valor da causa, vez que este deverá corresponder ao valor pretendido na 

ação indenizatória, nos termos do art. 292, V, do CPC.

Pelo exposto, determino que seja intimado o patrono da parte autora para, 

caso queira, proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122254 Nr: 3049-98.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Tendo em vista a contestação, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora a impugná-la, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117019 Nr: 739-22.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALZIZA MIRANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a contestação apresentada, intimo a parte autora para 

impugná-la, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118565 Nr: 1381-92.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERÁRIA COMODORO LTDA - ME, CLAUDICEIA 

APARECIDA BUENO DE CASTRO, ADILSON DUPZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR ASSIS DE FREITAS, SOUSA ALVES 

INDÚSTRIA DE TIJOLOS LTDA-ME, WALDEMAR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução das correspondências com as cartas de 

citação, impulsiono o feito para intimar a parte autora para manifestar-se, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70914 Nr: 3443-47.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON NUNES DE FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT, defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487 inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito da 

demanda. Em virtude da sucumbência, condeno a Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, todavia, suspendo a 

cobrança uma vez que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita. Com o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.P..I.CComodoro-MT, 31 de outubro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102385 Nr: 2007-48.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IND. E COM. DE MATERIAS SAPUCAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência 

de violação ao princípio da causalidade. Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia de tal sentença para os autos de cód. 31872 e, após 

não havendo interposição de recurso cabível arquive-se os autos com as 
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baixas de anotação e estilo.P. I. C.Comodoro/MT, 30 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 2174-22.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA ZANCANARO, CLEIBE JOSÉ 

ZANCANARO, SEBASTIÃO ZANCANARO, MARIA LUIZA ZANCANARO, 

ROSYNEIA ZANCANARO, MARCOS ANTONIO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam os requerentes intimados, na pessoa de seu advogado, da R. 

Decisão exarada nos autos na data: 16/03/2018, fls.: 179, a qual 

transcrevo na íntegra:

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de substituição da requerente Durvalina Mario Zancanaro 

por seus herdeiros devidamente qualificados às fls. 171/171-v, devendo 

ser retificado o polo ativo da demanda. Outrossim, determino a intimação 

da parte autora, para que se manifeste no prazo legal. Retifique-se a capa 

dos autos. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de 

Direito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33308 Nr: 1494-27.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA, IRACY 

NICARETTA, EDU ALVARENGA DE FREITAS, ARQUIMEDES A. TEODORO, 

MARIA JOSE A. FERREIRA, EDILSON APARECIDO VIEIRA LIMA, 

NATANAEL MARCOS DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA LIMA, OLIVIA 

ALVES DE FREITAS, MARIA DAS GRAÇAS V. LIMA, ESPOLIO DE 

ADINACIO DECIO KEMPF, MARLISE ZIMINER KEMPF, WILSON WESW, 

MAIRVANA FIN WESW, ALOÍZIO DIVINO DE FREITAS, HELENA MARIA DE 

FREITAS, GILMAR FERNANDES MENDES, REAL BRASIL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140, LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - 

OAB:12.806 - MT, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520 - 

MT

 Código 33308

Vistos.

 I - Defiro o pedido de inclusão processual dos requeridos citados em 

petição de fls. 675, para tanto retifique a capa dos autos e sistema Apolo.

 II – Desnecessária a formalização da citação, considerando que houve o 

comparecimento espontâneo destes nos autos, tendo suprido a falta de 

citação. No mais, aplica-se no caso comento o princípio pas de nullité sans 

grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não 

resultar prejuízo, caso dos autos.

 III – Declaro o ato efetuado às fls. 130/138 inexistente por ausência de 

apresentação de instrumento de procuração nos termos do revogado art. 

37, CPC/1973, vigente a época.

 V – Cadastre o novo advogado dos requeridos no sistema Apolo.

 V – Nomeio como defensor dativo dos requeridos citados por edital, o 

advogado Lucas Alberto Tostes Correa, devendo o mesmo ser intimado 

pessoalmente desta nomeação, bem como da data designada para 

audiência de instrução.

 IV – Mantenho a audiência de instrução designada nos autos.

 VII – Notifique o Ministério Público, nos moldes do inc. III, do art. 178, CPC.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119210 Nr: 1676-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME, MARCIO 

EDILMAR QUINTEIRO, JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO, IZABEL 

QUINTEIRO DE OLIVEIRA, MARIO ESTELINO QUINTEIRO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96435 Nr: 5011-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TENDE TRANSPORTES LTDA, ADÃO MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 96435

Vistos.

I – Cite-se a parte executada pessoa física.

II - Aperfeiçoada a citação e decorrido o prazo para pagamento, 

CONVERTO o arresto efetuado nos autos em penhora independente de 

termo.

III - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 914), 

a contar da citação, na forma do art. 231 c.c. art. 915, ambos do C.P.C. Em 

não havendo notícia nos autos acerca da apresentação de embargos, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito em 15 dias.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 31 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81283 Nr: 3623-29.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOMIX – AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBERABÃO IND. E COMÉRCIO DE CALÇADOS 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Tendo em vista que a citação por carta precatória da requerida Uberabão 

Ind. E Comércio de Calçados Ltda restou infrutífera a determinação acima, 

impulsiono o presente feito para intimar o autor para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76843 Nr: 1899-87.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PREST, LEONARDO PREST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA 

RIBEIRO MORAES CREVELARO, WILTON TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO 

- OAB:1914/RO, Andréia Oliveira Lima - OAB:6283-T/MT, Edvaldo 

Martins de Oliveira - OAB:64700/SP, Marcos Alexandre Coelho - 

OAB:7598-O/MT, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:MT/3543, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842/B, NEUMAYER 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:1537, OTAVIO DE MELO ANNIBAL - 

OAB:90703/SP

 Vistos.

Defiro parcialmente os pedidos retro.

Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes, 

conforme sentença.

Certifique-se o decurso do prazo dos requeridos em cumprirem a 

sentença, nos termos da decisão de ref. 45.

Após, vistas à parte requerente para manifestação quanto ao 

prosseguimento do feito, sendo certo que caso haja insistência no 

bloqueio de valores via Bacenjud, deverá juntar aos autos planilha 

atualizada do débito, bem como indicar o CPF dos requeridos, sob pena de 

indeferimento do pleito.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35496 Nr: 191-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, ARMELINDO GEREMIA, MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, SANDRO PISSINI ESPÍDOLA - OAB:261.030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada da R. Decisão exarada na data: 

11/10/2018, fls.: 116, dos autos em epígrafe. Devendo, recolher o valor 

respectivo à diligência a ser realizada pelo Oficial de Justiça, qual seja, um 

Mandado de Avaliação dos bens penhorados à fl.: 79.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13053 Nr: 1048-34.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMÉRIO BARCELLOS RANGEL, VARLETE 

CALIMAN RANGEL, ANÉZIO RUIZ JUNIOR, DARCI VALFRÉ, CARLOS 

ROGÉRIO VALFRÉ, ANDRÉIA NASCIMENTO VALFRÉ, WALENTIM 

WINGENBACH, JOEL MINETO, LIRIO ANDREOTTI, SEBASTIANA MARQUES 

ANDREOTTI, RONIVALDO VALFRÉ, RONALDO VALFRÉ, DARCI VALFRÉ 

JUNIOR, IVONE TONETTO, LAVINIA ANDREOTTI, LUIZ ANDREOTTI, 

DOLORES BOGÁS ANDREOTTI, ALCEBEADES ANDREOTTI, MARIA DO 

CARMO PEROZZO ANDREOTTI., DEOLINDO ANDREOTTI, ADEMAR 

ANDREOTTI, ROSALINA ANDREOTTI MANHANI, GERALDO MANHANI, 

ROSEMARY MARQUES ANDREOTTI, PEDRO SÉRGIO DE JESUS RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elvis Maikon Carvalho souza - 

OAB:22.555, LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - OAB:8109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492, 

MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - OAB:7146/MS, NADIA CRISTINA 

HERMANN - OAB:OAB/MS 10.076, RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 Ficam as partes INTIMADAS, nas pessoas de seus advogados, da R. 

Decisão exarada nos autos na data: 16/05/2018, fls.: 1474, a qual 

transcrevo na integra:

VISTOS, ETC. De proêmio, determino que a Serventia proceda com a 

correta enumeração das páginas do processo, analisando-as desde o 

início do presente cumprimento de sentença à fl. 1.239, respeitando a 

ordem cronológica para juntada das peças e documentos, em prol do bom 

andamento e celeridade processual, evitando-se tumultos processuais 

desnecessários. Por outro lado, verifica-se que pende questão sobre o 

valor atualizado do débito, conforme petições de fls. 1.391/1.394 

(executados) e fls. 1.442/1.444 (exequentes).

 Nessa senda, determino que sejam os autos remetidos ao contador do 

juízo, para que apresente cálculo atualizado e corrigido do débito devido 

no presente cumprimento de sentença, elaborando tabela com indicação 

do nome dos executados, valores eventualmente pagos, constritos e 

devidos por cada um, considerando a condenação de fls. 1.279, majorada 

em segunda instância às fls. 1.295/1.296, valores pagos conforme 

comprovantes juntados pelos executados de fls. 1.334/1.339, 1.342/1.345, 

valor total liberado judicialmente à fl. 1.367 e penhora on-line às fls. 1.389 

e ss. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem-se. Em seguida, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro-MT, 16 de maio de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior. Juiz de Direito

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93777 Nr: 3754-67.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida ou 

comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa no intuito de 

localiza-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13053 Nr: 1048-34.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMÉRIO BARCELLOS RANGEL, VARLETE 

CALIMAN RANGEL, ANÉZIO RUIZ JUNIOR, DARCI VALFRÉ, CARLOS 

ROGÉRIO VALFRÉ, ANDRÉIA NASCIMENTO VALFRÉ, WALENTIM 

WINGENBACH, JOEL MINETO, LIRIO ANDREOTTI, SEBASTIANA MARQUES 

ANDREOTTI, RONIVALDO VALFRÉ, RONALDO VALFRÉ, DARCI VALFRÉ 

JUNIOR, IVONE TONETTO, LAVINIA ANDREOTTI, LUIZ ANDREOTTI, 

DOLORES BOGÁS ANDREOTTI, ALCEBEADES ANDREOTTI, MARIA DO 

CARMO PEROZZO ANDREOTTI., DEOLINDO ANDREOTTI, ADEMAR 
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ANDREOTTI, ROSALINA ANDREOTTI MANHANI, GERALDO MANHANI, 

ROSEMARY MARQUES ANDREOTTI, PEDRO SÉRGIO DE JESUS RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elvis Maikon Carvalho souza - 

OAB:22.555, LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - OAB:8109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492, 

MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - OAB:7146/MS, NADIA CRISTINA 

HERMANN - OAB:OAB/MS 10.076, RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 Código nº. 13053

 VISTOS, ETC.

De proêmio, determino que a Serventia proceda com a correta 

enumeração das páginas do processo, analisando-as desde o início do 

presente cumprimento de sentença à fl. 1.239, respeitando a ordem 

cronológica para juntada das peças e documentos, em prol do bom 

andamento e celeridade processual, evitando-se tumultos processuais 

desnecessários.

Por outro lado, verifica-se que pende questão sobre o valor atualizado do 

débito, conforme petições de fls. 1.391/1.394 (executados) e fls. 

1.442/1.444 (exequentes).

 Nessa senda, determino que sejam os autos remetidos ao contador do 

juízo, para que apresente cálculo atualizado e corrigido do débito devido 

no presente cumprimento de sentença, elaborando tabela com indicação 

do nome dos executados, valores eventualmente pagos, constritos e 

devidos por cada um, considerando a condenação de fls. 1.279, majorada 

em segunda instância às fls. 1.295/1.296, valores pagos conforme 

comprovantes juntados pelos executados de fls. 1.334/1.339, 1.342/1.345, 

valor total liberado judicialmente à fl. 1.367 e penhora on-line às fls. 1.389 

e ss.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se.

Em seguida, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 16 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89543 Nr: 2046-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117866 Nr: 1085-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO, 

TAYNARA KAMYLLA RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o Oficial de Justiça margeou o valor de R$ 210,00 

(duzentos e dez reais), impulsiono o feito para intimar a parte autora a 

adimplir o valor complementar da diligência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76211 Nr: 1651-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON JANES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Tendo em vista que não houve a publicação do despacho exarado em 

14/03/2018, impulsiono o feito para intimar a parte autora: Vistos em 

correição. Cumpra-se na íntegra a decisão anterior. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97564 Nr: 5506-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO RANGEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:17564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de ref. 34, impulsiono o 

feito para intimar a parte requerente a manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73498 Nr: 505-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON POLETINI, ANA PAULA SOUZA PIOVEZAN 

POLETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:MT/3056

 Fica a parte embargada intimada a, querendo apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração. Na oportunidade certifico que fora alterado 

o registro e autuação para constar como advogado da parte requerente, 

nas intimações, Leopoldo Loadyr da Silva Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88670 Nr: 1772-18.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA 

- OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a nomeação da curadora especial, intimo a parte autora 

do despacho proferido em 15/03/2018: "Vistos em correição. 

Encaminhem-se os autos a parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação 

em 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

requisite a devolução imediata dos autos e voltem-me conclusos. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61939 Nr: 3810-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEXB, VDFGX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a nomeação da curadora especial, impulsiono o feito para 

intimá-la a manifestar -se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112068 Nr: 6178-48.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA 

RODOVIA MT 388

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, THAIANE BLANCHI BENITES - OAB:23580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve a publicação do despacho de ref. 41, 

impulsiono o feito para intimação das partes: VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Decorrido o prazo requerido para suspensão, intimem-se as partes para 

manifestarem-se no feito, no prazo de 15 dias. Após, decorrido o período 

correicional, voltem-me os autos conclusos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71310 Nr: 3610-64.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Tendo em vista a expedição do alvará, impulsiono o feito para intimar as 

partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101542 Nr: 1653-23.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não foram localizados bens da parte devedora, 

impulsiono o feito para intimar a exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75531 Nr: 1389-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ANTONIO TEIXEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição do alvará, impulsiono o feito para intimar a 

parte exequente a cumprir o ítem 5 da decisão de ref. 128:" 5) DETERMINO 

que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através de publicação 

no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante remessa 

eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias “in 

albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. 

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83699 Nr: 265-22.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS, GERÊNCIA 

EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição do alvará, impulsiono o feito para intimação 

da parte exequente para cumprir o ítem 5 da decisão de ref. 93: "...5) 

DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88243 Nr: 1585-10.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALVES DA SILVA ME, RAIMUNDO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o Oficial de Justiça margeou o valor complementar de 

R$ 872,00, referente a sua diligência para cumprimento do mandado de 

citação, impulsiono o feito para intimar a parte autora a adimplir o valor 
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acima no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37446 Nr: 2145-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADINÁCIO DÉCIO KEMPF, ADEMIR 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA, 

ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Tendo em vista a certidão do oficial de justiça de fl. 115, impulsiono o feito 

para intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98572 Nr: 276-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO – 

Merece ser ratificada decisão que em ação revisional de alimentos, fixa a 

verba alimentícia com base na situação factual plenamente demonstrada 

nos autos, guardando-se a proporcionalidade entre a necessidade do 

alimentado e a capacidade contributiva do alimentante. (TJMT – AC 26.779 

– 2ª C.Cív. – Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos – J. 

24.09.2002).Diante da ausência de elementos que comprovem os ganhos 

do requerido, deve ser mantida intacta a decisão que fixou os alimentos no 

patamar de 50 % (cinquenta por cento), do valor do salário mínimo vigente, 

mais 50 % (cinquenta por cento), das despesas extraordinárias. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, CPC e por tudo mais que dos autos 

consta, ACOLHO os pedidos da inicial e CONCEDO A GUARDA DEFINITIVA 

DOS MENORES José Felipe Ricardo Ortiz e Fernanda Ricardo Ortiz, à 

requerente, bem como para FIXAR alimentos em favor dos filhos menores 

no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo nacional, mais 50 % (cinquenta por cento), das despesas 

e x t r a o r d i n á r i a s .  C i e n t i f i q u e  o  M i n i s t é r i o  P P . . 

Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro, 19 de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88627 Nr: 1746-20.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ELIANA DA COSTA - OAB:OAB/MT 5447B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Lourenço Arantes de 

Oliveira - OAB:, SUELI LOURENÇO ARANTES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.736/MT

 Tendo em vista a nomeação da curadora, impulsiono o feito para 

intimação da parte autora ddo despacho proferido em 15/03/2018:"Vistos 

em correição. Encaminhem-se os autos a parte autora/exequente para 

manifestação em 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, requisite a devolução imediata dos 

autos e voltem-me conclusos. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110307 Nr: 5412-92.2017.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCP, PDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a nomeação da Dra Eliana da Costa, impulsiono o feito 

para intimá-la da sentença prolatada: Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Após, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85202 Nr: 659-29.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSÉ MELQUÍADES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 85202

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Civil Pública, formulada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face do Município de Comodoro/MT e Estado de Mato 

Grosso, visando compelir os requeridos a providenciarem a realização da 

intervenção cirúrgica cardíaca para o paciente José Melquíades da Cruz.

Foi prolatada a sentença de mérito de ref. 81.

Empós, consta cumprimento voluntário da obrigação de ref. 73.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

De proêmio, ainda que não tenha sido convertido formalmente o presente 

feito em cumprimento de sentença, vislumbro que houve o cumprimento 

voluntário da obrigação em que foram condenados os requeridos, razão 

pela qual o feito deve ser extinto nos moldes do inciso II, do artigo 924, 

CPC.

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação de fazer, consistente 

no fornecimento do procedimento cirúrgico e, considerando que o 

exequente não se opôs, tendo inclusive requerido o arquivamento dos 

autos a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

Determino que seja certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada 

de ref. 81.

Determino que seja procedida a intimação do município de Comodoro, 

mediante remessa eletrônica dos autos, para que em 05 (cinco) dias 

forneça os dados bancários necessários para que seja efetuada a 

devolução dos valores bloqueados.

Decorrido “in albis” o prazo recursal, observadas as formalidades legais 

de praxe, efetivadas as providências cabíveis, arquive-se este feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85103 Nr: 643-75.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINA GOMES GRAVA, MARCIA GOMES GRAVA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 
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MUNICIPAL, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito à parcela 

intransmissível da demanda.Condeno a parte requerida nos honorários 

sucumbenciais que arbitro no patamar de 10% no valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC. Certifique-se o trânsito em 

julgado.Após, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Comodoro/MT, 24 de maio de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76838 Nr: 1897-20.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA RIBEIRO 

MORAES CREVELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PREST, NELY GALINA 

PREST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842/B, OTAVIO DE MELO ANNIBAL - OAB:90703/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES SOUZA DE 

ASSUNÇÃO - OAB:1914/RO

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para intimar as partes para,querendo, manifestarem-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70117 Nr: 3077-08.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FIALHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista a interposição de recurso de apelação, impulsiono o feito 

para intimar a defesa para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000902-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000902-82.2018.8.11.0046; Valor causa: $40,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

REDESIGANADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as 

regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do 

Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, 

fica redesignada para o dia 14/11/2018 às 14H00 a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa 

dos seus patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO ALMEIDA REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000338-06.2018.8.11.0046; Valor causa: $649.65; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGANADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

14/11/2018 as 14h30min a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000351-05.2018.8.11.0046; Valor causa: $23,450.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGANADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

14/11/2018 as 15h30 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000351-05.2018.8.11.0046; Valor causa: $23,450.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGANADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 
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14/11/2018 as 15h30 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000352-87.2018.8.11.0046; Valor causa: $21,672.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

14/11/2018 as 15h45min a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000352-87.2018.8.11.0046; Valor causa: $21,672.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

14/11/2018 as 15h45min a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000352-87.2018.8.11.0046; Valor causa: $21,672.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

14/11/2018 as 15h45min a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000353-72.2018.8.11.0046; Valor causa: $22,685.52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia14/11/2018 às 16h00. a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo: 
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1000353-72.2018.8.11.0046; Valor causa: $22,685.52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia14/11/2018 às 16h00. a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000353-72.2018.8.11.0046; Valor causa: $22,685.52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia14/11/2018 às 16h00. a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIANE DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000355-42.2018.8.11.0046; Valor causa: $590.83; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

21/11/2018 às 15h45 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALIOMAR PARAGUACU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000875-02.2018.8.11.0046; Valor causa: $132.17; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

21/11/2018 as 16h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MARIA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000354-57.2018.8.11.0046; Valor causa: $1,881.02; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Certifico que até a presente data não 

aportou nesta secretaria o AR referente a citação da reclamada, 

entretanto, por segurança jurídica, procedo com a carta de intimação 

informando o novo horário da audiência. conforme abaixo. Tendo em vista 

as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do 

Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, 

fica redesignada para o 21/11/2018 15h30min a audiência, anteriormente, 

agendada neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus 

patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia 

Borges Gestor(a) de Secretaria COMODORO, 5 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE CAEL DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000357-12.2018.8.11.0046; Valor causa: $996.90; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

21/11/2018 às 16h30min a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 
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Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA ELDGARDIA SANTOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000358-94.2018.8.11.0046; Valor causa: $3,764.94; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 21/11/2018 às 16h45 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-79.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JACIENE DA SILVA CAJUEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000359-79.2018.8.11.0046; Valor causa: $1,087.62; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 21/11/2018 às 17h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000360-64.2018.8.11.0046; Valor causa: $4,326.20; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 21/11/2018 às 17h30min. a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 05 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000361-49.2018.8.11.0046; Valor causa: $1,346.65; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

d21/11/2018 às 18h00. a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VELANI NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000088-70.2018.8.11.0046; Valor causa: $10,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 21/11/2018 às .18h30min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000398-76.2018.8.11.0046; Valor causa: $38,000.00; Tipo: 
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Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Primeiramente faço constar que retifico a 

nomenclatura constante da peça processual acostada no ID 15635336 

para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO como dever ser, por segundo, 

certifico a tempestividade dos embargos apresentados, razão pela qual, 

nos termos do artigos 482 da CNGC, IV , impulsiono os autos para que a 

parte embargada, apresente as suas alegações, no prazo lega. 

COMODORO, 5 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000398-76.2018.8.11.0046; Valor causa: $38,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Primeiramente faço constar que retifico a 

nomenclatura constante da peça processual acostada no ID 15635336 

para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO como dever ser, por segundo, 

certifico a tempestividade dos embargos apresentados, razão pela qual, 

nos termos do artigos 482 da CNGC, IV , impulsiono os autos para que a 

parte embargada, apresente as suas alegações, no prazo lega. 

COMODORO, 5 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106534 Nr: 3806-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA, para CONDENAR o acusado WELLINGTON LIMA MOTA, já 

qualificado, como incurso nas penas 329, caput, do Código Penal.PASSO 

À DOSIMETRIA DA PENA.1)DO CRIME DE DESACATOA pena prevista para 

o crime de desacato é de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

(...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-85.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DOS SANTOS COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FERRARI TURRA OAB - PR0058660A (ADVOGADO(A))

BRUNA ANGELICA FERREIRA SALVATICO OAB - PR0028371A 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS OAB - PR0033244A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010008-85.2014.8.11.0046. REQUERENTE: DAIR DOS SANTOS 

COQUEIRO REQUERIDO: J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

VISTOS. Defiro o pedido formulado pela parte requerente/exequente de 

suspensão dos presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

com vistas à tentativa de localização de bens. Decorrido o prazo "in albis" 

sem apresentação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os autos 

até ulterior manifestação da parte interessada. Intime-se. Diligencie-se. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-27.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010029-27.2015.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

PAULO PEREIRA FRANCO Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença/execução de título extrajudicial requerida por AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP em 

face de PAULO PEREIRA FRANCO todos devidamente qualificados. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-11.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON OAB - MT0010675A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010313-11.2010.8.11.0046. REQUERENTE: REINALDO DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial 

requerida por REINALDO DA SILVA PEREIRA em face de GUAIAPO 

ELETRODOMESTICOS LTDA todos devidamente qualificados. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-39.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERTELLI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010261-39.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: JEFFERSON BERTELLI DOS 

SANTOS EXECUTADO: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial 

requerida por JEFFERSON BERTELLI DOS SANTOS em face de MARIA 

APARECIDA BARBOSA DA SILVAtodos devidamente qualificados. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010367-64.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010367-64.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

EXECUTADO: ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

CORDEIROS ADVOGADOS em face de ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS 

todos devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a parte 

exequente à penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do 

necessário. Decido. Com relação ao requerimento de restrição judicial via 

BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência 

de bens a serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-47.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO COMODORO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010254-47.2015.8.11.0046. REQUERENTE: VIACAO COMODORO LTDA - 

ME REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial 

requerida por VIACAO COMODORO LTDA – ME em face de MAVI 
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ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA todos devidamente qualificados. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI GONCALVES RODA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010134-67.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: JORACI GONCALVES RODA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título 

extrajudicial requerida por JORACI GONCALVES RODA em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT todos 

devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a parte exequente à 

penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. 

Com relação ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho 

por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem 

penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Do pedido 

de liberação de numerário depositado nos autos. Determino que o (a) Sr. 

(a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, devidamente 

atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja devidamente 

vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, 

solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a 

Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos 

autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará 

judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais estes 

deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao valor 

principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, através de 

qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e 

ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído 

(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-22.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE APARECIDA MIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010353-22.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: ALFA INFORMATICA LTDA - ME 

EXECUTADO: LEIDE APARECIDA MIOTTO Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença/execução de título extrajudicial requerida por ALFA 

INFORMATICA LTDA – ME em face de M LEIDE APARECIDA MIOTTO todos 

devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a parte exequente à 

penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. 

Com relação ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho 

por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem 

penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-74.2013.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

GEDANIA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (EXECUTADO)

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010108-74.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: GEDANIA DA SILVA COSTA 

EXECUTADO: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP, BANCO SEMEAR S/A 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título 

extrajudicial requerida por GEDANIA DA SILVA COSTA em face de M. A. 

DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP, BANCO SEMEAR S/A todos devidamente 

qualificados. Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora 

online via sistema Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação 

ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em 

deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem penhorados 

encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira. Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição 

judicial por meio de bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição 

judicial de numerários existentes em contas bancárias de titularidade do 

executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta mediante 

sistema BACENJUD das contas correntes e aplicações financeiras 

porventura existentes da parte executada, até o valor da execução. Após, 

será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura de termo. 

Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim de que a 

instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

transfira o montante indisponível para a conta judicial. Em caso de consulta 

e em sendo bloqueado valores irrisórios estes imediatamente serão 

desbloqueados. Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado 

nestes autos, nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por 

fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-41.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTINS MOTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010300-41.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: HEINSCH & ARAUJO LTDA – 

ME EXECUTADO: RAQUEL MARTINS MOTTA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

HEINSCH & ARAUJO LTDA – ME em face de RAQUEL MARTINS MOTTA 

todos devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a parte 

exequente à penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do 

necessário. Decido. Com relação ao requerimento de restrição judicial via 

BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência 

de bens a serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA DE SA FILOMENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000268-86.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: PAMELA CRISTINA DE SA FILOMENA Vistos 

Ressai dos autos que as partes transigiram, conforme Termo de Audiência 

datado de 10/09/2018 (ID nº 15974808). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o 

acordo enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da 

lide. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos 

autos, para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA SILVERIO (REQUERIDO)

TEREZINHA DE LOURDES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000277-48.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: TEREZINHA DE LOURDES GUIMARAES, RODRIGO 

FERREIRA SILVERIO Vistos Ressai dos autos que as partes transigiram, 
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conforme Termo de Audiência datado de 10/09/2018 (DOC ID nº 

15975265); É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos, não há razão para prosseguimento da demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta 

seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo 

“Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-54.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000490-54.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos. Ressai 

dos autos que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato da 

Reclamada ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, 

impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º 

c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-03.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000280-03.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA Vistos Ressai dos 

autos que as partes transigiram, conforme Termo de Audiência datado de 

24/10/2018 (doc ID 16115830). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-93.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REGIO LUIZ SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000177-93.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIO LUIZ SANTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos A sentença dispensa relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no documento ID. 15449016. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REGIO LUIZ SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000180-48.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIO LUIZ SANTA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON Vistos A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 15449004. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-78.2018.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

REGIO LUIZ SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000178-78.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIO LUIZ SANTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos A sentença dispensa relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no documento 

ID. 15449009. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 205609

Numeração Única: 1002587-38.2018.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: ROMILDO BEZERRA DA SILVA

Advogado(s): -

Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA- REP PELO 

PREFEITO MUNICIPAL

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 14/11/2018 às 13:26

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002804-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO CABRAL GALINDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB - MT0013090S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002804-81.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ERNESTO CABRAL GALINDO JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Observa-se a divergência na 

distribuição dos autos, visto que o feito foi destinado ao Juizado Especial, 

mas distribuído em 01/11/2018 ao Juízo da 1ª Vara. Desta forma, 

determino que a parte requerente se manifeste, no prazo impreterível de 

05 (cinco) dias, acerca do endereçamento da peça inicial, sob pena de 

remessa dos autos ao Juizado Especial. De outra banda, conforme se 

observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de não possui 

condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, se procedida à 

correção do endereçamento a este juízo, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 05 

de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002730-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROTILI (REQUERENTE)

CLEIDE ZAN ROTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002730-27.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: CLEIDE ZAN ROTILI, CESAR ROTILI Vistos etc. Inicialmente, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 

98 do CPC. De outra banda, noto que a parte demandante deixou de juntar 

o comprovante da impossibilidade de encerramento da atividade jurídica da 

empresa constituída pelo filho falecido perante a Junta Comercial. Assim, 

promovam os requerentes, no mesmo prazo supra, a comprovação do 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(Art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 05 de novembro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEO SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 INTIMAÇÃO PROCESSO 

n. 1000660-37.2018.8.11.0010 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: AMADEO SILVA DE CARVALHO 

Endereço: RUA IRAJA, 1029, Planalto, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Rua Moema, n 1707-1877, CENTRO, JACIARA - 
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MT - CEP: 78820-000 Vem pela presente INTIMAR a parte Autora nos 

termos do processo em epigrafe para apresentar as contrarrazões ao 

Recurso de apelação no prazo legal, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. JACIARA, 5 de novembro de 2018. Atenciosamente, LUZIA 

CAROLINE DE LUCENA BATISTA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100235 Nr: 6267-82.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe p art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulados por 

IVONE ALVES GARCIA para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder o benefício de pensão por morte na base na 

base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data do requerimento administrativo (DIB em 18/04/2016) e data de início 

de pagamento na data desta sentença (DIP em 23/10/2018).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78025 Nr: 1487-36.2016.811.0010

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA (POSTO 

MESAPE), VIAÇÃO VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, VLS - Comércio de 

Combustíveis Ltda, Tesouro Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME, GR Transportes e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA BANCO SA, NAOR DE MELO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP

 Vistos etc.

 Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, proposto por RUSSI E RUSSI 

LTDA. e outros, em face de SCANIA BANCO S/A, devidamente 

qualificados.

Com a inicial, juntaram-se documentos.

Recebida a inicial, foi determinada a intimação do credor para contestar a 

impugnação, bem como do administrador judicial para que se manifestasse 

(ref. 04).

Devidamente intimados, acostou-se a contestação à ref. 08 e a 

manifestação do administrador à ref. 12.

À ref. 20, foi determinada a intimação do impugnante para trazer aos autos 

publicação disponibilizada no DJE onde constou a relação dos credores 

apurados pelo administrador, bem como se abriu vista ao MPE.

Conforme requerido, os documentos foram juntados à ref. 26.

Remetido os autos ao Ministério Público, este se manifestou à ref. 27.

Por fim, adveio pedido de homologação de desistência, assinado por 

ambas as partes (ref. 32).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência da presente impugnação de crédito, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, homologo a desistência 

da ação e, por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o 

trânsito em julgado, arquivem-se presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescente, se houver, pelo impugnante.

Publique-se, intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103512 Nr: 7930-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIN & ROCHA LTDA ME, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, ALESSANDRA FARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:3187

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos 

Monitórios e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o 

contrato de abertura de crédito no valor total de R$219.808,71 (duzentos e 

dezenove mil, oitocentos e oito reais e setenta um centavos), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da 

propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados da 

citação.Condeno ainda o réu ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor de condenação.Com o 

trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 

do NCPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, 

dentro desse prazo, que inicia após a intimação defensor do 

réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme 

§1º do referido artigo. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 31 

de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89214 Nr: 974-34.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miltes de Moura Schuenk Tabata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, 

resolvo o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA, para conceder o benefício de 

pensão por morte, devido desde a data do requerimento administrativo 

(DIB 10/05/2016) e data de início de pagamento na data desta sentença 

(DIP 31/10/2018).CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento das parcelas 

pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento administrativo e a 

data da presente sentença, observando-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Por fim, imperioso ressaltar, que esta 

Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com 

efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em 

relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.Assim 

em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 2908-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO, ROBERTA VALÉRIO SUZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B

 Vistos e examinados.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em face de NUTRIFÓS 

RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO e 

ROBERTA VALÉRIO SUZANO, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Recebida a inicial, à ref. 04.

Ato contínuo procedeu-se a citação do executado, à ref. 21.

Deferido o pedido de penhora online, via BACENJUD, este resultou 

inexitoso, conforme comprovante de ref. 41.

Posteriormente, após a expedição de mandado, procedeu-se a penhora e 

a avaliação de diversas sacas de ração, que foram removidos e 

depositados em mãos do Sr. Luciélio Vargens de Oliveira, conforme 

certidão de ref. 61.

Por fim, as partes entabularam acordo visando à liquidação do débito, 

pugnando por sua homologação, (ref. 67).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, homologo, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de ref. 67.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (10/09/2023), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar, consignando que o silêncio será 

interpretado como resposta afirmativa ao cumprimento do acordo.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96165 Nr: 4295-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a Autarquia ré não foi devidamente 

citada. Assim, com o fito de evitar futuras nulidades processuais, cite-se o 

requerido, por remessa eletrônica, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26812 Nr: 300-37.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que apenas os valores referentes aos 

honorários advocatícios foram levantados, restando ainda os valores 

referentes às parcelas pretéritas.

Sendo assim, aguarde-se no arquivo provisório até o pagamento do 

precatório já requisitado (fl. 196).

Após, libere-se o alvará em favor do exequente, voltando os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48825 Nr: 508-16.2012.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que a Certidão de Impulsionamento de fls. 

136, consta um erro material referente ao 2º Leilão, esta deve ser 

desconsiderada, devendo ser considerada as seguintes datas para a 

realização dos Leilões: 1º Leilão, agendado para o dia 26/03/2019, às 

13:00 horas e 2º Leilão, agendado para o dia 26/03/2019, às 14:00 horas, 

conforme documento retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74358 Nr: 243-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMAR DRISNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que nos autos principais foi celebarado 

acordo entre as partes, colocando fim ao processso.

Sendo assim, ante a desistência do prazo recursal no acordo, além da 

extinção dos autos que deram origem à estes embargos, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida à ref. 25.

Por fim, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara - MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50426 Nr: 2250-76.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAN MOURA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com relação aos bens comunicados à fl.71, determino a intimação da parte 

exequente para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço 

onde se encontram os veículos relacionados, visando a penhora e a 

avaliação in loco dos mesmos.

Apartando aos autos o endereço, expeça-se o mandado de penhora (§1º, 

art. 845, do CPC) e avaliação in loco, devendo, assim, permanecer o 

executado como depositário fiel.

Ato contínuo, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor 

embargos no prazo legal, sendo que, em caso de inércia, prosseguir-se-á 

a demanda com os demais atos expropriatórios.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110086 Nr: 1219-11.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, 

resolvo o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

JOSÉ INACIO DA SILVA, para conceder o benefício da aposentadoria por 

invalidez, devido desde a data do requerimento administrativo (05/12/2016) 

e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

31/10/2018).CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento das parcelas 

pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento administrativo e a 

data da presente sentença, observando-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Por fim, imperioso ressaltar, que esta 

Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com 

efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em 

relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.Assim 

em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 3304-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS COELHO & BOMFIM DOS SANTOS 

LTDA, MICHELLE DOS SANTOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias das partes executadas.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 155.545,30 (cento e 

cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta 

centavos) nas contas das partes executadas: SANTOS COELHO & 

BOMFIM DOS SANTOS LTDA, CNPJ nº 10.913.171/0001-65 e MICHELLE 

DOS SANTOS COELHO, CPF n° 289.625.018-21.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34144 Nr: 1701-37.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PETRÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46950 Nr: 2037-07.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos (fls. 

189/193), por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para 

sanar a contradição no despacho de fls. 188.Por consequência, visando 

sanar as irregularidades apontadas, DETERMINO:- A habilitação nos autos 

do Município de Jaciara – MT no polo passivo e do Sindicato dos 

Servidores Públicos de Jaciara – MT – SISPJACI, no polo ativo e seus 

Procuradores; - A intimação da autoridade apontada como coatora acerca 

da Sentença proferida, bem como do Acórdão, nos termos do Art. 13 da 

Lei n.º 12.016/2009; - Após, regularizadas as habilitações, a intimação da 

exequente para adequar seu pedido de cumprimento de Sentença, nos 

moldes legais, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.Jaciara/MT, 31 de Outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109707 Nr: 1032-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, DAIANE DA CRUZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2.356

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizado por ESPÓLIO DE 

NATALINO FERREIRA, representado pela inventariante DAIANE DA CRUZ 

FERREIRA, em desfavor de FREITAS & CAMPOS LTDA., todos 

devidamente qualificados.

 Requerida a suspensão da ação de execução de título extrajudicial pelo 

autor, esta foi deferida, conforme decisão de ref.21.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação aos embargos 

em ref.16, não suscitando preliminares.

Em ref.27, a parte embargada apresentou contestação, que foi impugnada 

à ref. 31.

Instadas à especificarem as provas e pontos controvertidos, as partes se 

manifestaram em ref. 37 e 38, pugnando pela produção de prova oral e 

apresentando rol de testemunhas.

Pois bem.

Analisando os autos observo que não há preliminares a serem analisadas, 

pelo que, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos: Ainda, fixo os pontos controvertidos a serem elucidados 

em audiência: a) a condição de terceiro do embargante; b) posse e 

propriedade do embargante; c) a ciência do embargante sobre o 

ajuizamento da execução do título executivo extrajudicial – “dies a quo” do 

prazo de resposta à efetiva turbação à posse do terceiro; d) data da 

turbação à posse do embargante; e) prova do pagamento do contrato pelo 

Embargante.

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, defiro a produção de 

prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal dos representantes 

das partes, conforme requerido, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018, às 15h00min.

As partes deverão ser intimadas pessoalmente, com a advertência da 

pena de confissão.

Ainda, as partes deverão promover o comparecimento das testemunhas à 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48032 Nr: 3311-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Gonçalves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREI BATISTA SALVIANO, WILSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 152694 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/12/2018 às 14hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 113192 Nr: 10023-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO CESAR PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Intime-se o inventariante para que se manifeste e indique as provas que 

pretende produzir, tudo no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 623 do 

CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96294 Nr: 4362-42.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO INOCÊNCIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 
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OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios pleiteados.CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Código de Processo Civil), ressalvando o 

disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o fe i to,  com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95379 Nr: 3910-32.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISSON LOPES SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, que se dará a partir da data 

do requerimento administrativo (05/02/2015).Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex 

adversa em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 1951-94.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDL, MUET, JS, EFDS, MFDRS, TUEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0, Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, EDNELSON ZULIANI 

BELLO - OAB:2532-A/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos etc.... DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o cometimento de atos de improbidade por parte dos 

requeridos.Sendo assim, Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias 

úteis especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Sendo requerida a produção de prova 

testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.Por fim, visando dar cumprimento à liminar concedida à Ref. 38, 

realizo neste momento a inclusão de indisponibilidade de bens dos 

requeridos no CNIB, bem como bloqueio de valores via sistema BacenJud, 

até o montante de R$ 31.508,08 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais e 

oito centavos).Por fim, promovo a inserção de restrição de transferência 

de veículos dos requeridos, via sistema RENAJUD, juntando aos autos o 

resultado da consulta sistêmica em nome da parte executada.Atente-se ao 

disposto no Provimento 39/2014/CNJ.Às providências.Jaciara/MT, 29 de 

outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002320-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA OAB - SP337678 (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE AVELAR OAB - MS5991 (ADVOGADO(A))

MARCELO HENRIQUE OAB - SP131118 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE NELSON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002320-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA REQUERIDO: TAVEIRA & 

GUIMARAES LTDA - ME Vistos etc. Inicialmente, diante do fato da 

testemunha arrolada, o Sr. JOSÉ NELSON DOS SANTOS, ser 

ex-empregado da requerida TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, 

bem como, sendo o motorista do veículo envolvido no acidente narrado na 

inicial, defiro, em parte, a contradita apresentada à ref. , para ouvir o 

depoente como informante, já que o vínculo empregatício que foi mantido 

entre ambos poderá comprometer a fidelidade e a imparcialidade do 

depoimento, a teor do que dispõe o Art. 447, § 3º, inciso II do CPC. Assim, 

cumprida a finalidade da missiva precatória nesta Comarca, devolvam-se 

os autos ao Juízo deprecante com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001134-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, o executado devidamente citado, não se manifestou 

nos autos. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002338-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA INEZ BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO TADEU KONIG (REQUERIDO)

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002338-87.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ONDINA INEZ BOTTON REQUERIDO: HUGO TADEU KONIG, 

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG Processo nº 

12665-16.2015.811.0010 Código 72328 Exequente: Sarah Nobrega Abreu 

Executado (s): Adilson Honorato da Silva e Fabiana Ramos Marinho 

VISTOS ETC, Defiro o pedido de expedição de carta precatória para 

ciação da parte ré. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara – MT, 

5 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107632 Nr: 9976-28.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19.848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 Processo nº. 9976-28.2017.811.0010

Código 107632

VISTOS ETC,

Almir Borges de Souza ajuizou “Ação Ordinária c/c Pedido Liminar”, em 

face de Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo, todos qualificados nos 

autos.

Liminar indeferida à ref. 5

As partes formularam acordo em audiência realizada perante o CEJUSC 

desta comarca (ref. 20).

É o relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92575 Nr: 2653-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - 

OAB:18717/MT

 Processo nº. 2653-69.2017.811.0010

Código. 92575

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Eduardo Martins

VISTOS ETC,

Banco Bradesco S/A ajuizou “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar”, em face de Eduardo Martins, ambos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo (ref. 36), e requerem a 

homologação e, consequentemente, a extinção do feito.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos verifico que as partes entabularam acordo, estando 

devidamente representadas, conforme infere termo de ref. 36, requerendo 

homologação judicial e extinção do feito.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77808 Nr: 1426-78.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA COSTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341 SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parta autora via DJE, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do requerimento acostado na ref. 55, bem como, requerer o que de 

direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80116 Nr: 2234-83.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOROSO METAL TRANSP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da Certidão exarada pelo senhor Mieirinho na ref. 

42, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91250 Nr: 5319-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSL, SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT

 CERTIFICO QUE, em cumprimento a determinação de ref. 57, intimo a 

advogada da parte autora via Dje, para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão exarada na ref. 59. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 89886 Nr: 1308-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO OMENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, faço expedir intimação ao advogado da 

parte autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca 

da Certidão exarada pela Senhor Meirinho na ref. 28, bem como, requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78993 Nr: 1802-64.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da Certidão exarada pelo Senhor Meirinho na ref. 

41, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17433 Nr: 2019-93.2005.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZEMIRO ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE 

JACIARA, ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DE CARVALHO, VILMA MURILA DE 

QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 601,04 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 397,02 para recolhimento da guia de custas e R$ 204,02 

referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 254/260. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1326 Nr: 743-08.1997.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA 

ROSA LTDA, ARLINDO CASOLA, ARISTEU BERTOLIN, ADIR ENAR DE 

VLIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - 

OAB:10.046, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte embargante, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 135,39 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 306/314. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22102 Nr: 907-21.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBER SEIDENFUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO-SICREDI RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, FABIANO MAGALHÃES FERRARI - OAB:3485/TO, 

IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.851,00 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 1.925,50 para recolhimento da guia de custas e 1.925,50 

referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 343/348. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18641 Nr: 97-80.2006.811.0010

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDQC, EDCADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Batista Poli - 

OAB:155063/SP, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joéverton Silva de Jesus - 

OAB:9946/MT, LUCIANA SOARES FERREIRA - OAB:10832-B, WALTER 

FERREIRA - OAB:1310-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 532,29 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 397,02 para recolhimento da guia de custas e 135,27 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

158/161. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47254 Nr: 2384-40.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SEPPA, Dalvina Ferreira Seppa, 

MARCOS ROBERTO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BANDEIRA, MARITIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON JOSÉ CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:55.846/PR, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:139.482 - 

SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 15.663,10 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 7.913,10 para recolhimento da guia de custas e R$ 7.750,00 

referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 1032 e vº. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104919 Nr: 8598-37.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO, Cpf: 

00934597189, Rg: 1244860-5, Filiação: Vivaldino Lorena de Castro e Maria 

de Lourdes Lucidonio de Castro, data de nascimento: 24/06/1980, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, convivente, pintor, Telefone 

6699236870. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª 

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT: CÓDIGO: n. 104919; I.P.: 

n. 8598-37.2017.811.0010; SIMP.: n. 002559-037/2017. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça 

subscrevente, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, e com 

suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa 

Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: CLEBERSON Uguinei de Castro, 

vulgo “JÚNIOR PINTOR”, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador do RG nº 

1244860-5 SSP/MT, inscrito no CPF nº 009.345.971-89, nascido em 

24/06/1980, natural de Jaciara/MT, filho de Vivaldino Lorena de Castro e 

Maria de Lourdes Lucidônio de Castro, atualmente em local incerto e não 

sabido, pela prática do fato delituoso a seguir descrito: FATO: HOMICÍDIO 

UPLAMENTE QUALIFICADO, Consta no incluso procedimento policial, que 

no dia 23/09/2017, por volta das 18h45min., no Sítio do Celhão, localizado 

na MT-457 (Estrada Parque Cachoeira da Fumaça), nesta cidade e 

comarca de Jaciara/MT, o denunciado CLEBERSON Uguinei de Castro, 

vulgo “JÚNIOR PINTOR”, por motivo fútil, matou José da Paixão Lemes dos 

Santos, mediante recurso que dificultou a defesa desta e meio que 

resultou em perigo comum, com um disparo de arma de fogo, que lhe 

atingiu na região frontal (testa), conforme exame de fls. 25/40, que foram 

a causa de sua morte. HISTÓRICO Apurou-se que, nas circunstâncias de 

tempo e local descritas alhures, a Sra. Lohaine, esposa do denunciado e a 

Sra. Maristela, esposa da vítima envolveram-se em discussão banal, 

sendo que o entrevero se transformou em agressões recíprocas entre 

ambas. Após cessada a confusão, o denunciado “JÚNIOR PINTOR”, 

munido com um taco de bilhar, foi em direção da Sra. Maristela, esposa da 

vítima, no intuito de golpeá-la na cabeça, porém aquela colocou as suas 

mãos na frente, que veio a lesionar, saindo sangue. Diante disso, a vítima 

José da Paixão foi em direção de sua esposa e falou que iria levá-la ao 

Hospital, colocando-a em companhia de a sua filha dentro do seu veículo. 

Apesar disso, o denunciado aproveitou-se que a vítima estava desatenta 

em sua defesa – sem que ela pudesse esperar pelo ataque – e efetuou 

um disparo que o atingiu na região frontal, cujo ferimento lhe causou a 

morte, conforme se depreende do Laudo Necroscópico acostada às fl. 

25/40-IP. Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local. Vê-se, pois, que 

o crime foi cometido por motivo fútil, já que o denunciado atirou contra a 

vítima em razão de uma discussão totalmente banal entre a sua esposa e 

a da vítima. Outrossim, da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de 

recurso que, no mínimo dificultou a defesa da vítima, pois da forma como 

foi atacada, teve dificultada sua chance de defesa, tanto que, sequer 

conseguiu evadir-se da fúria assassina do denunciado. Verificou-se, 

ainda, que o crime foi praticado por meio que resultou perigo comum, pois 

foi perpetrado em local no qual haviam três pessoas, sendo que estas 

correram efetivo risco de serem alvejadas. Pelo exposto, o Ministério 

Público denuncia CLEBERSON Uguinei de Castro, vulgo “JÚNIOR PINTOR”, 

como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código 

Penal. Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e processada 

pelo rito ordinário; b) que o denunciado seja citado para apresentar 

resposta à acusação, querendo; Jaciara/MT, 09 de agosto de 2018. FÁBIO 

PAULO DA COSTA LATORRACA PROMOTOR DE JUSTIÇA.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO, pelo crime 

previsto no artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV do Código Penal.Presentes 

indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em 

todos os seus termos e para todos os efeitos.Cite-se o réu para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados 

na forma do parágrafo primeiro, do artigo 406 do Código de Processo 

Penal. Conste no mandado a advertência do parágrafo terceiro do artigo 

406, bem como as constantes no artigo 408, ambos do Código de 

Processo Penal.Conste no mandado citatório que o Senhor Oficial de 

Justiça deverá questionar o acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituírem advogado; caso contrário, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representá-lo em 

juízo.Defiro integralmente a cota ministerial, devendo a escrivania 

providenciar, com urgência, seu integral cumprimento. Havendo 

condenação com trânsito em julgado, elabore-se certidão 

circunstanciada.Outrossim, verifico que o representante do Ministério 

Público representou pela prisão preventiva do acusado VANDERLEY 

MARTINS PATRÍCIO. Decido.Pois bem! A prisão preventiva é medida 

acautelatória que somente se revela possível em casos de extremada 

necessidade, pois a regra sempre deve ser a liberdade do indiciado 

enquanto não condenado definitivamente.Realmente, no caso em tela, a 

prisão preventiva deve ser decretada, conforme art. 311 do CPP, posto 

que presentes os pressupostos da parte final do art. 312 do mesmo 

Codex, assim como os requisitos insculpidos na primeira parte do mesmo 

dispositivo legal. Isso se tratando de crime doloso punido com reclusão, 

que é o caso dos autos (313, inciso I, do CPP), crime de estupro.No 

presente caso, após análise dos autos, bem como os termos de 

declarações e depoimentos colhidos, entendo que se encontram 

presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão 

preventiva.A prova da materialidade e os indícios de autoria estão 

evidenciados de maneira ampla nos autos.Sobre a possibilidade de 

decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de 

indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os 

seguintes entendimentos do E. TJ/MT:“HABEAS CORPUS - ART. 157, § 2º, 

INC. I E II DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E 

INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRETENSA 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA 
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- PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - 

DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE 

INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão 

preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é 

admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso 

que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do 

agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da 

ordem pública. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e 

constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas 

declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida 

decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, 

sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção 

dessa medida excepcional”. (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. HABEAS 

CORPUS Nº 81453/2011 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. Julg. 20/09/2011).“HABEAS 

CORPUS - FURTO QUALIFICADO – PREVENTIVA DECRETADA - INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE - REQUISITOS DO ART. 

312 DO CPP - CONFIGURAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - PREDICADOS 

PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. 

Não implica constrangimento ilegal, passível de reparação por Habeas 

Corpus, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, se 

devidamente fundamentado, isto é, com a indicação objetiva da 

necessidade da medida constritiva, quando comprovada a existência do 

crime e constatados os indícios suficientes da autoria. A existência de 

predicados favoráveis à Paciente não tem força suficiente para afastar a 

conveniência da custódia”. (TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. HABEAS 

CORPUS Nº 3283/2011 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CÁCERES. 

Rel. Des. José Jurandir de Lima. Julg. 09/02/2011).“HABEAS CORPUS - 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU PRISÃO 

PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO - GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - FORNECIMENTO DE 

ENTORPECENTES PARA SUPOSTOS COMPARSAS DENTRO DO PRESÍDIO 

- PRESSUPOSTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A CUSTÓRIA 

CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. Presentes indícios veementes de 

autoria e provada a materialidade do delito, inclusive, com provas 

(interceptação telefônica) que denotam o comércio e negociação de 

drogas dentro do Presídio, encontra-se plenamente justificada na garantia 

da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de recidiva e ainda, pelo 

fato de o paciente supostamente integrar organização criminosa. A 

existência de circunstâncias de caráter pessoal favoráveis, tais como 

primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação 

da custódia cautelar, desde que evidenciados, como na hipótese, os 

pressupostos autorizadores da medida”. (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. 

HABEAS CORPUS Nº 48602/2011 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. Julg. 28/06/2011).No 

presente caso, restam evidente os motivos para a decretação da prisão 

do representado, notadamente para garantia da ordem pública, tendo em 

vista a gravidade da infração penal, bem como pelo fato do acusado ter 

foragido logo após os fatos a ele imputados. No que se refere ao conceito 

de ordem pública cito trecho da exposição do insigne Ministro Gilmar 

Mendes quando do julgamento do HC n° 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006:“(...) 

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem 

pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a 

custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de 

impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas.Eugênio 

Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da 

ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na 

doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode 

prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, 

registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda 

vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública 

apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa 

objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo 

penal, 4ª ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 

410).Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que 

prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em 

que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance 

trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de 

assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a 

pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, 

proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer 

delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302).Relativamente ao 

tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns 

autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar 

deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o 

indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). Deve ainda ser 

ressaltado que o fato do réu, eventualmente, possuir bons antecedentes, 

residência fixa, profissão definida e ser primário, não inibe, por si só, a 

decretação de sua prisão preventiva, vez que demonstrada 

inequivocamente a sua necessidade.Para tanto, transcrevo os 

ensinamentos doutrinários de Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, 

editora Atlas, 8ª edição, pág. 387): “Desde que a prisão preventiva se 

revele necessária, na conformidade do artigo 312, não elidem a 

decretação da prisão preventiva as circunstâncias de ser o acusado 

primário e de bons antecedentes, de ter residência fixa e profissão 

definida, de ter instrução superior, ser industrial, ter família, etc.”Assim 

também é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Por si sós, não 

afastam a possibilidade da prisão preventiva os fatos de o réu ser primário 

e de bons antecedentes e possuir domicílio certo, desde que demonstrada 

à necessidade da custódia” (STF – RHC – Rel. Néri da Silveira – RTJ 

123/481).Cumpre salientar que descabem, no caso em mesa, quaisquer 

outras medidas previstas no art. 319 do CPP, pois nenhuma delas teria 

eficácia sobre a situação dos autos. “A prisão preventiva é justificada 

quando há reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de 

perseverança no comportamento delituoso demonstram que a ordem 

pública está em perigo.” (TJSP, HC 348.114-3, Santa Rita do Passa Quatro, 

4ª C., rel. Hélio de Freitas, 29.05.2001, v. u., JUBI 60/01).Tais fatos estão a 

reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus 

interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a “status 

libertatis” termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, 

justamente o caso em tela. De acrescentar que o delito praticado pelo 

acusado, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo 

ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita 

instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se 

dará com seu claustro provisório. Importante ressaltar ainda, que as 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, 

não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a 

conduta do acusado, bem como que o mesmo não reúne qualquer das 

condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar prevista no artigo 

318 do CPP. Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do 

Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e segurança da 

futura aplicação da lei penal, acolho o pedido formulado do representante 

do Ministério Público, assim DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de 

CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO.EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO 

em face do acusado. Ciência ao Ministério Público. Intime-se o investigado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 24 de outubro de 2018

Jader Gomes de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117093 Nr: 4287-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON BARBOSA, Cpf: 09549088804, 

Filiação: Apolonia de Jesus Sotratti Barbosa e José Barbosa Sobrinho, 

data de nascimento: 14/01/1972, brasileiro(a), natural de Pereira 
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Barreto-SP, motorista, Telefone 67-99822-4803. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª 

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT. CÓDIGO: n. 

4287-66.2018.811.0011 (Código n. 117093); SIMP: n. 001427-037/2018; 

RÉU: EDSON Barbosa. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

EDSON Barbosa, brasileiro, separado, motorista, portador do CPF nº 

095.490.888-04, nascido no dia 14/01/1972, natural de Pereira Barreto/SP, 

filho de José Barbosa Sobrinho e Apolonia de Jesus Sotratti Barbosa, 

residente e domiciliado no Centro, na cidade de Tangará da Serra/MT, 

melhor qualificado à fls. 13-IP, pela prática do fato delituoso a seguir 

descrito: FATO: CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE 

PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL 

Consta do incluso procedimento policial, que na data de 01/07/2018, por 

volta das 12h50min, no estacionamento do restaurante Chaleira Preta, 

nesta cidade de Jaciara/MT, o denunciado EDSON Barbosa conduziu o 

seu caminhão Scania, modelo LT 111, cor laranja, placa AEX-8305 de 

Tangará da Serra/MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram 

alteração da capacidade psicomotora, sendo: sonolência, olhos 

vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool. HISTÓRICO DOS 

FATOS Segundo apurado, na data e local supramencionados, a polícia 

militar foi acionada em razão de uma colisão no estacionamento do 

restaurante Chaleira Preta, onde o condutor do veículo estava embriagado. 

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao local e abordaram o implicado, 

momento em que constataram nitidamente que EDSON havia ingerido 

bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, em virtude disso, o 

denunciado foi convidado a realizar o teste do bafômetro; no entanto, se 

negou a fazer. Importante consignar, que o réu EDSON disse durante a 

abordagem que não faria o teste, pois havia acabado de ingerir bebida 

alcoólica. É inconteste que, a autoria e materialidade restaram 

suficientemente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 

05-IP), Boletim de Ocorrência (fls. 02- IP) em sintonia com os depoimentos 

colhidos nos autos. Pelo exposto, DENUNCIO: * EDSON Barbosa, já 

qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, §1º, inciso II do CTB. 

Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e processada pelo 

rito ordinário

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de EDSON BARBOSA, com incurso no artigo 306, §1°, 

inciso II, do Código de Transito Brasileiro. Presentes indícios suficientes de 

autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e 

para todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no 

mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado 

dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no 

prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 

2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

quando o acusado afirmar não possuir condições para contratar um 

advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se 

manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, 

atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 24 de outubro de 2018

Jader Gomes de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 111197 Nr: 1719-77.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson Aparecido Gouveia Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEVERSON APARECIDO GOUVEIA 

NASCIMENTO, Cpf: 01948042169, Filiação: Eleuza Gouvea Nascimento e 

Airton da Silva Nascimento, data de nascimento: 20/05/1988, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), eletricista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª 

VARA DA COMARCA DE JACIARA-MT CÓDIGO: n. 

1719-77.2018.811.0011 (Código n. 111197); SIMP: n. 000576-037/2017; 

RÉU: JEVERSON Aparecido Gouveia Nascimento. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça 

subscrevente, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, e com 

suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa 

Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: JEVERSON Aparecido Gouveia 

Nascimento, brasileiro, solteiro, mecânico, portador do CPF n° 

019.480.421-69, nascido no dia 20/05/1988, natural de Dom Aquino/MT, 

filho de Airton da Silva Nascimento e Rosangela Eleuza Gouvea 

Nascimento, residente e domiciliado na Rua Jurucê, s/n°, Bairro Planalto, 

na cidade de Jaciara/MT, melhor qualificado à fls. 06-IP, pela prática do 

fato delituoso a seguir descrito: 1 º FATO: CONDUZIR VEÍCULO 

AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO 

DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL Consta do incluso procedimento policial, que 

na data de 08/03/2018, por volta das 23h00min, na Av. Pajé, Bairro Centro, 

nesta cidade de Jaciara/MT, o denunciado JEVERSON Aparecido Gouveia 

Nascimento conduziu em via pública, a seu automóvel, FIAT, Uno, cor 

branca, placa OBP-1724 de Jaciara-MT, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais 

que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de 

constatação etílica de 0.78 mg/l em fl. 10-IP. HISTÓRICO DOS FATOS 

Segundo apurado, na data e local supramencionados, a polícia militar 

realizava policiamento ostensivo, objetivando a preservação da ordem 

pública, momento em que avistaram o denunciado JEVERSON em seu 

veículo, trafegando na contramão, momento em que percebeu a presença 

da polícia e fugiu; foi dada ordem de parada ao condutor, que da mesma 

forma continuou dirigindo em alta velocidade na avenida Antônio Ferreira 

Sobrinho. Em seguida, o denunciado foi abordado próximo ao posto 

Martelli, na rua Jandira, momento em que constataram nitidamente 

JEVERSON havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, 

em virtude do que o denunciado foi convidado a realizar o teste do 

bafômetro Por ocasião de referido teste, foi confirmada a ingestão de 

bebida alcoólica antes de dirigir {vide Teste Etílico de fl. 10-IP), 

apresentando índice alcoólico de 0.78 mg/l. E inconteste que, a autoria e 

materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Auto de Prisão 

em Flagrante Delito (fls. 02-IP), Boletim de Ocorrência n.° 2018.79269 (fls. 

08-IP), Termo de Constatação Etílica (fls. 10) em sintonia com os 

depoimentos colhidos nos autos. Fábio Paulo da Costa Latorraca Promotor 

de Justiça. Pelo exposto, DENUNCIO: * JEVERSON Aparecido Gouveia 

Nascimento , já qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, §1°, 

inciso I do CTB. Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e 

processada pelo rito ordinário; b) que o denunciado seja citado para 

apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam intimadas as 

testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o denunciado seja 

condenado pelo delito que praticou, julgando-se procedente a presente 
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denúncia.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de JEVERSON APARECIDO GOUVEIA NASCIMENTO, 

com incurso no artigo 306, §1°, inciso I, do Código de Transito Brasileiro. 

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A 

DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os efeitos.Cite-se o réu 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverá o 

réu ser indagado se tem condições de constituir advogado nos autos, ou 

se pretende a nomeação de advogado dativo. Deve ser advertido, ainda, 

que, não apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor 

para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já nomeada a 

Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o acusado afirmar não 

possuir condições para contratar um advogado e/ou quando deixar 

transcorrer o prazo legal sem se manifestar.Apresentada a defesa, 

tornem imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 

397 do CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução 

(art. 399 do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na 

cota ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 24 de outubro de 2018

Jader Gomes de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEIA ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001805-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: IRINEIA ALVES DE LIMA Vistos, etc. O doc. apresentado pela 

reclamante data do ano de 2014, pelo que não basta para comprovar seu 

enquadramento fiscal como ME ou EP, assim, no prazo impreterível de dez 

dias, traga a parte documento atualizado bastante a comprovar sua 

qualificação tributária bem como documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. Saliento que a determinação tem fundamento 

no Enunciado n.º 135 do FONAJE, in verbis: O acesso da microempresa 

ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende 

da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento 

fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Decorrido o prazo sem resposta, conclusos para extinção. 

Por outro lado, apresentados os documentos, CITE-SE a parte reclamada 

para os atos desta ação, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistido(a) por advogado e oferecer defesa no prazo legal, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial, e, INTIME-SE a parte reclamante para a audiência de conciliação a 

ser designada, consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000111-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAYRA ROMERO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a flagrante intempestividade do recurso interposto pela 

parte reclamante, declaro-o deserto e deixo de remeter à e. Turma para 

apreciação. Nada sendo requerido, certifique-se o transito em julgado da 

sentença prolatada e, oportunamente, arquive-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKSUEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001555-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: FRANKSUEL DA SILVA Vistos, etc. Havendo 

notícia do falecimento da parte reclamada, suspendo o curso do processo. 

Indefiro o pedido da parte reclamante (id. 15157512) tal como lançado, 

devendo a parte interessada habilitar os herdeiros nos moldes do art. 687 

e ss do CPC, ciente de que, caso haja incapaz entre os sucessores, 

deverá ser extinção a ação por incompetência do juízo (art. 8º, caput, da 

lei 9.099/95). Providenciada a habilitação e inexistindo interesse de 

incapaz, cite-se conforme art. 690 do CPC no endereço indicado, para 

responder ao pedido de habilitação em cinco dias. Não apresentada 

resposta pelos eventuais sucessores no prazo legal, homologo desde já a 

habilitação e determino sua citação para os atos da ação principal de 

cobrança, devendo ser designada data para audiência de tentativa de 

conciliação entre as partes, com as advertências legais ao não 

comparecimento ao ato. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010986-15.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA (EXECUTADO)

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 
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8010986-15.2010.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE GERALDINI EXECUTADO: 

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA, MAJAC - MATADOURO, 

ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA Vistos, etc. Diga a 

exequente o que de direito, apresentando planilha atualizada do débito, 

tudo no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem 

os autos ao arquivo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000198-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000198-80.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DEBORA MORAES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002409-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB: MT17801/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SKALEY DOUGLAS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/12/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/12/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O 

Endereço: desconhecido Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO 

OAB: MT22308/O Endereço: GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE 

JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 

08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 
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do Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16315161, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010368-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE TEREZINHA ZANCHET - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

RIO GRANDE S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EMANUELLA SOARES TINOCO OAB - GO49143 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010368-31.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: ELIZABETE TEREZINHA 

ZANCHET - ME EXECUTADO: AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 

ME Vistos, etc. Deixo de analisar o pedido id. 14034832, tendo em vista a 

inadmissibilidade da intervenção de terceiros neste procedimento. Aliás, 

salvo melhor juízo, não há qualquer elemento nos autos que demonstre ser 

o bem penhorado pertencente a terceiro. Aguarde-se o cumprimento da 

carta precatória expedido ou manifestação de interessado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNIDY DA SILVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000180-59.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KENNIDY DA SILVEIRA SILVA Vistos, etc. Defiro 

o prazo requerido a contar da intimação deste. Verificado posteriormente 

que o executado informou endereço falso ao sr. Oficial de Justiça, 

ser-lhe-á imputada multa nos termos do art. 774, II, do CPC, sem prejuízo 

de outras sanções. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000511-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELLA LINGERIE PRAIA E FITNESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSA BICALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000511-75.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ELLA LINGERIE PRAIA E 

FITNESS LTDA - ME REQUERIDO: SERGIO ROSA BICALHO Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de penhora sobre bens da suposta cônjuge do devedor, 

tendo em vista ser pessoa alheia à lide e inexistir indícios de que a dívida 

foi contraída em benefício da família. Intime-se a parte exequente a 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

e emissão da competente certidão de crédito. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000374-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000374-59.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Seja atualizado o 

débito, deduzindo-se os valores pagos voluntariamente pela parte 

executada. Autorizo o levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, eis que incontroversos, mediante a expedição do 

competente alvará judicial. Após, intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito remanescente no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e tornem os autos conclusos para realização de penhora 

on line. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do 

artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo 

de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000371-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLI MARQUES 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos e as informações extraídas do sistema virtual PJE, 
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a despeito do disposto no art. 42, caput, da Lei 9.099/95, verifico que a 

parte recorrente peticionou interpondo recurso passados 10 (dez) dias de 

sua intimação sobre o teor da decisão objurgada, conforme certificado. 

Consigne-se que o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em 

primeiro grau (Enunciado n.º 166 do FONAJE). Destarte, por ser 

flagrantemente intempestivo o recurso inominado interposto, declaro-o 

deserto e dele não conheço. No mais, ocorrido o transito em julgado, 

DEFIRO o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para penhora on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000031-34.2016.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ELTON ALVES DA SILVA Vistos, etc. Defiro o 

prazo pleiteado, a contar da intimação desta. Às providências Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001290-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KASSIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001290-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNA KASSIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Ante 

a informação de descumprimento da tutela de urgência concedida, fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que a parte reclamada comprove nos autos 

o atendimento da ordem (id. 13863879), sob pena de multa no valor fixo de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo de outras sanções. 

No mesmo prazo, caso queira, manifeste a reclamada interesse na 

produção de outras provas, justificando sua necessidade ao deslinde do 

feito, sob pena de indeferimento. Intime-se pessoalmente a parte 

requerida. Após, conclusos para análise dos pedidos ou prolação de 

sentença, conforme o caso. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-23.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERNANDES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010515-23.2015.8.11.0010. REQUERENTE: LAIS FERNANDES MENEZES 

REQUERIDO: OI - BRASIL TELECOM S.A. Vistos, etc. Seja comprovado nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, que as d. procuradores que assinaram o 

termo de acordo realizado entre as partes (id. 14612946 - p. 5) possuíam 

poderes para tanto. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Do 

contrário, tornem conclusos para homologação e extinção. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA IZABEL PERES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000469-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VANIA BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 
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Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GODINHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002819-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SCHUSTER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB: MT0019831A 

Endereço: desconhecido Advogado: JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA 

OAB: MT0014012A Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 1361, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-075 Advogado: STEYCE 

RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB: MT0020752A Endereço: AVENIDA 

MARECHAL RONDON, 1361, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-075 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000891-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARDOSO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

VANDERLEIA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000891-98.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ANDRE CARDOSO DE 

ARAUJO, VANDERLEIA MACHADO DA SILVA EXECUTADO: VIVIAN 

GONCALVES DOS SANTOS VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENINHO MARTINEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002811-73.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DENINHO MARTINEZ DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 
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SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000119-38.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SHEYLA FERREIRA FELISDORO 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos, etc. De início, determino 

seja atualizado o débito exequendo, deduzindo-se os valores depositados 

nos autos. Após, intime-se o terceiro interessado a se manifestar sobre 

os valores vinculados aos autos, requerendo o que de direito no prazo de 

cinco dias. Em seguinte, no mesmo prazo, manifestem-se, caso queiram, 

parte exequente e seu d. patrono. No mais, conforme requerido, ante o 

excesso na restrição realizada anteriormente, realizei nesta data baixa na 

restrição sobre um dos veículos da parte executada (extrato do sistema 

RENAJUD anexo). Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001115-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDIMA BENICIO MARTINS (EXEQUENTE)

TIAGO RODRIGO ZENKNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

do procurador dos autores para que no prazo de 05 dias junte procuração 

nos autos, inclusive dando plenos direitos para recebimento de valores a 

fim de que os valores sejam depositados.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000629-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO(A))

HERTHON GUSTAVO DIAS OAB - MT6885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar o 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias tendo 

em vista que o promovido depoistou 10.774, 16 e não R$ 10.313,97.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001829-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001829-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, 

etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem a eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é 

pertinente (art. 700 do CPC). Ademais, competente o Juizado Especial da 
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Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, §1º, inc. IX, da Resolução 

007/2014/TP. Isto posto, seja expedido mandado com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 701, caput, do CPC. CITE-SE e INTIME-SE o réu que, 

caso não cumpra obrigação, terá o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos, independente de garantia, e de que não cumprida a obrigação 

ou não oferecidos embargos constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC). Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001930-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001930-96.2018.8.11.0010. AUTOR(A): DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, etc. A 

pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem a eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

CPC). Ademais, competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos do art. 1º, §1º, inc. IX, da Resolução 007/2014/TP. Isto posto, seja 

expedido mandado com prazo de 15 dias, nos termos do art. 701, caput, 

do CPC. CITE-SE e INTIME-SE o réu que, caso não cumpra obrigação, terá 

o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos, independente de 

garantia, e de que não cumprida a obrigação ou não oferecidos embargos 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do 

CPC). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRES RODRIGUES SOBRINHO (EXEQUENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000163-57.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JAIRES RODRIGUES SOBRINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o 

reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta, consistente em 

providenciar o tratamento médico/hospitalar a ser indicado ao paciente, 

DEFIRO o pedido do Ministério Público, para determinar a realização do 

bloqueio nas contas de titularidade do Ente Estatal requerido, 

correspondente ao valor dos exames receitados e consulta médica, a ser 

realizado na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. Nesse passo, em razão da penhora 

positiva, conforme telas em anexo, intime-se o executado para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio em 

penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos 

posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, 

libere-se o valor em favor da parte credora, conforme requerido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000469-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VANIA BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO TERNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA SOLUCOES S.A. (EXECUTADO)

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

USINA ELETRICA DO PRATA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES BRAGA OAB - MG107471 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000566-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE PAULO TERNES 

EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP, USINA ELETRICA DO PRATA 

S/A, ENERGISA SOLUCOES S.A. Vistos, etc. DEFIRO a inclusão do nome 

do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 

3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. DEFIRO também, 

caso requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, na 

forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto. 

Ainda, em atento exame quanto ao pedido de restrição sobre eventuais 

veículos da parte executada pelo Sistema Renajud, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de se constituir em 

medida judicial que tem sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Portanto, DEFIRO também o pedido 

da parte exequente e procedo nesta data à consulta por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC – MT. Abra-se vista às partes para se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias sobre o resultado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY TEIXEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002813-43.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDINEY TEIXEIRA FRANCA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY TEIXEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002815-13.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDINEY TEIXEIRA FRANCA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-51.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEILTON DA SILVA SIEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

AMERICAN MOTOS YAMAHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010410-51.2012.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ADEILTON DA SILVA 

SIEBA REQUERIDO: AMERICAN MOTOS YAMAHA, BANCO PAN S.A. 

Vistos, etc. O artigo 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da 

personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas 
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relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 

sócios, desde que caracterizado o abuso pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial. Na espécie, verifico que tais condições não estão 

presentes, de forma que não autorizada à aplicação do instituto. Aliás, por 

constituir medida extrema, ao aplicá-la, o juiz deve agir com ponderação, 

limitando seu alcance às providências necessárias à satisfação do 

crédito, e, a ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica não basta 

para a desconsideração da personalidade jurídica. Isto posto, indefiro, por 

ora, o pedido da parte exequente, que deverá requerer o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, mormente para viabilizar a penhora de bens, sob 

pena de extinção e emissão da competente certidão de crédito em seu 

favor. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DA SILVA MACENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000001-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ELIZABETH DA SILVA MACENO Vistos, etc. 

Passo a análise do pedido de penhora de salário da parte executada para 

pagamento do débito exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a 

relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista 

no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do 

devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o 

suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Na 

espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que 

permitam aferir a excepcional capacidade da parte devedora de suportar a 

penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra de 

impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja intimada a 

empregadora da parte executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência 

deste(a). Intime-se ainda a parte executada a, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando despesas mensais 

suas que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado 

sobre seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e 

decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE HONORIO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000725-03.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ROQUE HONORIO DE SALES 

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos, etc. 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do 

artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo 

de pagamento voluntário de 15 dias. DEFIRO, também, caso requerido, a 

inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma 

do artigo 782, § 3º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso 

de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Deverá ainda 

a parte exequente indicar bens passíveis de penhora ou requerer medida 

que entender cabível, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

extinção e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000421-04.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: DELCIO JOSE BOLZAN 

EXECUTADO: EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP 

Vistos, etc. Em atento exame quanto ao pedido de restrição sobre 

eventuais veículos da parte executada pelo Sistema “Renajud”, tenho que 

tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de se constituir 

em medida judicial que tem sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Portanto, defiro o pedido da parte 

exequente e procedo nesta data à consulta por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC – MT. Restando positiva a restrição, abra-se vista às partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. Consigne-se que entre todos 

os CNPJ's indicados, apenas sob o primeiro foi encontrado veículo 

automotor pelo sistema, ora objeto de restrição. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000491-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO PEDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000491-50.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: LUIZ FRANCISCO PEDRO 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000163-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 
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LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA ALVES DE CARVALHO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado (id. 15244915), e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, c.c art. 139, V, 

ambos do CPC. Por consequência, ante a perda do objeto do recurso 

interposto e dos embargos de declaração opostos, deixo de recebê-los. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR BARCELOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000884-09.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ROSIMAR BARCELOS DE ANDRADE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo (id. 14583589). Isto posto, tendo em vista que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO 

o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, 

c.c artigo 139, V, ambos do CPC. Por consequência, ante a perda do 

objeto do recurso interposto e dos embargos de declaração opostos pela 

parte, deixo de conhecê-los. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000165-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIENE FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo (id. 14428794), e, a teor do que dispõe o art. 139, 

inc. V, do CPC, cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. Isto posto, tendo em vista que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Por 

consequência, ante a perda do objeto do recurso interposto e dos 

embargos de declaração opostos pela parte, deixo de conhecê-los. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001483-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARY DIANA MELO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação pelo rito sumaríssimo proposta por MARY DIANA MELO DA 

SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A., ambas qualificadas nos autos, 

pretendendo declaração de inexistência de débito, baixa no apontamento 

lançado contra seu nome em órgão de proteção ao crédito e reparação 

por danos morais que alega ter sofrido. Dispensado o relatório minucioso 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Fundamento e decido. De 

início, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

arguida pela empresa reclamada, pois, claramente se trata de relação de 

consumo em que há nítida hipossuficiência técnica da consumidora, 

aplicando-se, por consequência, o art. 6º, inc. VIII, do CDC, com a 

inversão do ônus da prova. Quanto ao mérito da demanda, em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entretanto, 

tenho que o pedido inicial é improcedente. Com efeito, comprovou-se a 

relação entre as partes pelos documentos apresentados com a 

contestação. A princípio, a reclamante alega desconhecer a existência da 

dívida que ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois 

afirma que jamais contratou com a reclamada. Porém, a parte adversa 

comprovou documentalmente a existência de relação jurídica da qual o 

débito é originário, bem como o inadimplemento da obrigação que culminou 

com a inscrição da dívida. Observo que o contrato e o termo de adesão e 

contratação de serviços se encontram devidamente assinados pela 

reclamante, devidamente acompanhados de documentos pessoais da 

mesma, o que por si só, comprova a relação entre as partes. Ficou 

demonstrado nos autos, ainda, o inadimplemento de duas faturas 

consecutivas, datadas de junho e julho do ano de 2017, cujo valor total da 

soma é compatível com a quantia inadimplida apontada no cadastro de 

inadimplentes. Assim, a parte reclamada conseguiu satisfatoriamente com 

a contestação inibir os fatos constitutivos do direito da autora. Vale 

destacar, ainda, que não obstante a aplicação do CDC e a inversão do 

ônus probatório no caso, ficou demonstrado nos autos a existência da 

dívida oriunda da contratação e utilização dos serviços de telefonia, pelo 

que cabia à reclamante contraprova de que não contraiu efetivamente a 

dívida ou que houve o respectivo adimplemento, o que não fez, deixado de 

desincumbir-se do ônus que lhe cabia. Por consequência, o débito não só 

existe, como é licita a negativação afirmada pela reclamante como 

indevida. A utilização deste processo pela reclamante na tentativa de 

convencer o Juízo de que a reclamada praticou conduta ilícita, inclusive 

negando o contrato, o que não se confirmou, posto que demonstrada a 

contratação e a origem da dívida devida, caracteriza a litigância de má-fé, 

motivo pelo qual será sancionada (art. 80, incs. II e III, do CPC). Aliás, 

sobre o ponto, verifica-se que a própria parte confessou na oportunidade 

de audiência de tentativa de conciliação – id. 14768447, a despeito do teor 

de sua petição inicial, reconhecer a dívida objeto da ação, nos seguintes 

termos: “... A promovente reconhece a dívida, pois pelo fato da Empresa 

Empregadora da mesma atrasar seu pagamento, a mesma não pode pagar 

a fatura. Tentou renegociar, quando estava em posse dos valores, 

renegociou, pagou a primeira parcela e não recebeu as demais faturas, 

sendo que seu nome já estava negativado. Com os anuncio no 

“Facebook”, conseguiu um advogado no “limpa nome” e uma pessoa que 

trabalha para o advogado foi em sua casa, trouxe os papéis, pegou as 

cópias dos seus documentos pessoais e enviou por e-mail ao Advogado 

Dr. Lazaro de Cuiabá...” (SIC). Em suma, considerando as peculiaridades 

do caso concreto, quanto aos danos morais, não está caracterizado 

qualquer ato lesivo para ensejar reparação, em razão das contradições 

encontradas pelas provas produzidas nos autos. Ante o exposto e por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

deduzido. Por seu turno, diante da comprovação do consumo e, em face 

de inadimplência da mesma, ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague o débito discutido nos autos, acrescido de juros 
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de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento das 

respectivas faturas. Outrossim, em decorrência da litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incs. II e II e art. 81, ambos do CPC, c.c art. 51 da Lei 

9.099/95 e 949, III da CNGC., com suporte no Enunciado n.º 114 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de 

5% sobre o valor dado a causa, a ser revertido em favor da parte 

reclamada, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

em favor do advogado da parte reclamada, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §2º do CPC. 

Considerando, por fim, a provável ocorrência de falsidade ideológica, 

fraude processual e captação ilícita de clientes, seja remetida cópia 

integral dos presentes autos, em conjunto com os de n.º 

1001484-93.2018.8.11.0010, ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, na licença do art. 40 do CPP, bem como ao Tribunal de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato 

Grosso, para apuração dos atos praticados pela parte autora e advogado. 

Dispensado o registro da sentença no caso, nos termos do § 4º, do art. 

317, CNGC. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001484-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARY DIANA MELO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação pelo rito sumaríssimo 

proposta por MARY DIANA MELO DA SILVA contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambas qualificadas nos 

autos, pretendendo declaração de inexistência de débito, baixa no 

apontamento lançado contra seu nome em órgão de proteção ao crédito e 

reparação por danos morais que alega ter sofrido. A tutela de urgência 

pleiteada foi indeferida por ter sido verificada contradição entre as 

alegações expostas na inicial e os documentos que a instruem. 

Dispensado o relatório minucioso nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Fundamento e decido. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido inicial é improcedente. 

Com efeito, comprovou-se a relação entre as partes pelos documentos 

apresentados com a contestação. A princípio, a reclamante alega 

desconhecer a existência da dívida que ensejou sua inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito, pois afirmou não ter qualquer relação com a parte 

reclamada. Porém, a parte adversa comprovou documentalmente a 

existência de relação jurídica da qual o débito é originário, bem como o 

inadimplemento da obrigação que culminou com a inscrição da dívida. 

Observo que o próprio “comprovante de residência” apresentado pela 

reclamante com a inicial (id. 13963065, p. 4) comprova a relação entre as 

partes e a utilização dos serviços pela reclamante na Unidade 

Consumidora 6/2261369-9. Ficou demonstrado nos autos, ainda, pelo 

“comprovante de negativação” e “histórico de contas do cliente” o 

pagamento em atraso do mês de abril de 2018, em data posterior à 

negativação, cujo valor é compatível com a quantia apontada no cadastro 

de inadimplentes, além do pagamento de outras faturas pela parte 

reclamante, o que evidencia a relação de fornecedora e consumidora. 

Assim, a parte reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação 

inibir os fatos constitutivos do direito da autora. Vale destacar, ainda, que 

apesar da relação entre as partes ser de consumo, regida, portanto, pelas 

normas do CDC, consoante interpretação dos arts. 2º e 3º, e a inversão 

do ônus probatório em razão disso, ficou demonstrado nos autos a 

existência da dívida oriunda da contratação e utilização dos serviços de 

energia elétrica, pelo que cabia à reclamante contraprova de que não 

consumiu o produto efetivamente, ou que realizou o pagamento no prazo 

acordado, o que não fez, deixado de desincumbir-se do ônus que lhe 

cabia. Por consequência, o débito não só existe, como é licita a 

negativação afirmada pela reclamante como indevida. A utilização deste 

processo pela reclamante na tentativa de convencer o Juízo de que a 

reclamada praticou conduta ilícita, inclusive negando o contrato, o que não 

se confirmou, posto que demonstrada a contratação e a origem da dívida 

devida, caracteriza a litigância de má-fé, motivo pelo qual será sancionada 

(art. 80, incs. II e III, do CPC). Resta comprovado nos autos que a 

reclamante é titular da unidade consumidora onde se originou o débito, 

conforme comprovante de residência apresentado pela própria autora e 

documentos apresentados com a contestação. Aliás, sobre o ponto, 

verifica-se que a própria parte confessou na oportunidade de audiência 

de tentativa de conciliação – id. 14768776, a despeito do teor de sua 

petição inicial, que pagou fatura em atraso perante a reclamada, nos 

seguintes termos: “... A promovente não sabia que seu nome estava 

negativado pela ENERGISA, que ao Procurar a Promovida, ficou sabendo 

que estava negativado por atraso em uma fatura em atraso, que pegou a 

segunda via da fatura e pagou, não retornando no Escritório da Energisa 

para verificar sobre sua negativação se já tinha retirado ou não após 

pagar a fatura em atraso. Com os anuncio no “Facebook”, conseguiu um 

advogado no “limpa nome” e uma pessoa que trabalha para o advogado foi 

em sua casa, trouxe os papéis, pegou as cópias dos seu documentos 

pessoais e enviou por e-mail ao Advogado Dr. Lazaro de Cuiabá...” (SIC). 

Ressalte-se que os autos de n.º 1001483-11.2018.8.11.0010 pelos quais 

a autora discute os débitos lançados contra si pela Telefônica Brasil S.A. 

também informados neste feito (id. 13963065, p. 5), foram julgados 

improcedentes nesta data por ter sido comprovada a relação entre as 

partes e a origem e validade do débito discutido. Em suma, considerando 

as peculiaridades do caso concreto, quanto aos danos morais, não está 

caracterizado qualquer ato lesivo para ensejar reparação, em razão das 

contradições encontradas pelas provas produzidas nos autos. Ante o 

exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial deduzido. Por seu turno, diante da comprovação do consumo 

e, em face de inadimplência da mesma, ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague o débito, acrescido de juros de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento das 

respectivas faturas. Outrossim, em decorrência da litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incs. II e II e art. 81, ambos do CPC, c.c art. 51 da Lei 

9.099/95 e 949, III da CNGC., com suporte no Enunciado n.º 114 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de 

5% sobre o valor dado a causa, a ser revertido em favor da parte 

reclamada, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

em favor do advogado da parte reclamada, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §2º do CPC. 

Considerando, por fim, a provável ocorrência de falsidade ideológica, 

fraude processual e captação ilícita de clientes, seja remetida cópia 

integral dos presentes autos, em conjunto com os de n.º 

1001483-11.2018.8.11.0010, ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, na licença do art. 40 do CPP, bem como ao Tribunal de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato 

Grosso, para apuração dos atos praticados pela parte autora e advogado. 

Dispensado o registro da sentença no caso, nos termos do § 4º, do art. 

317, CNGC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEONEL ROSA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 
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1000385-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SILVANA LEONEL ROSA 

CAMARGO EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-32.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000930-32.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: NORTE SUL SEMENTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA Vistos. Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Em sede de Juizado Especial não se fala 

em suspensão da execução, como consignado em decisão em que 

admitida a recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente 

execução deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente 

habilitar seu crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do 

FONAJE e art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – 

FONAJE - “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Vale colacionar julgado paradigma: “Ementa: Embargos a 

execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e determina: 

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida para os efeitos da especialidade 

deste Lei. Ademais, a própria exequente declarou já ter habilitado seu 

crédito perante aquele juízo, pelo que não permanece interesse 

processual na presente execução que, se prosseguir, poderá gerar 

prejuízos aos demais credores e à recuperanda. Diante te todo o exposto, 

diante do óbice legal promovido pelo benefício da recuperação judicial, nos 

termos do art. 8º, enunciado, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e decidir este feito, e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a execução com fulcro no art. 51, inc. 

IV da mesma lei, diante da recuperação judicial da parte executada. 

DETERMINO a expedição da competente certidão de crédito. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Int. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000744-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDE SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000744-72.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: LEONILDE SANTOS DA SILVA 

EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Em sede de Juizado Especial não se fala 

em suspensão da execução, como consignado em decisão em que 

admitida a recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente 

execução deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente 

habilitar seu crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do 

FONAJE e art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – 

FONAJE - “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Vale colacionar julgado paradigma: “Ementa: Embargos a 

execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e determina: 

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida para os efeitos da especialidade 

deste Lei. Diante te todo o exposto, diante do óbice legal promovido pelo 

benefício da recuperação judicial, nos termos do art. 8º, enunciado, da Lei 

n.º 9.099/95, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e decidir este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

execução com fulcro no art. 51, inc. IV da mesma lei, diante da 

recuperação judicial da parte executada. DETERMINO a expedição da 

competente certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Int. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000629-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO(A))

HERTHON GUSTAVO DIAS OAB - MT6885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000629-85.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSILENE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 
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a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001052-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001052-11.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: LEILIANE MASSA DE JESUS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 

do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, 

desde que este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em 

eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para 

adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001115-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDIMA BENICIO MARTINS (EXEQUENTE)

TIAGO RODRIGO ZENKNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001115-36.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: TIAGO RODRIGO ZENKNER, 

QUEDIMA BENICIO MARTINS EXECUTADO: HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do 

beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000906-67.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DA COSTA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000906-67.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALESSANDRA DA COSTA FARIAS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000418-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY CRISTINA DA SILVA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000418-15.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JULIANY CRISTINA DA SILVA MENDES Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Int. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 72/2018-DF

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Sueli Aparecida Mileski, matrícula 9309, 

Técnica Ju diciária PTJ, designada Gestor Judiciária Substituta d a 

Secretaria da Segunda Vara desta Comarca, esteve afastada de suas 

funções por motivo de Treinamento do Sistema do G PSem na Comarca de 

Juína, nos dias 22 e 23/10/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Luciane Maria Vollmer, matrícula n. 34678, analista 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a da Secretaria 

da Segunda Vara nos dias 22 e 23/10/2018, em substituição a a titular que 

esteve ausente

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 26 de outubro de 2018
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Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 74/2018-DF

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Elaine Cristina Gazetta Alves , matrícula 

20775, Analista Ju diciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a da 

Secretaria da P rimeira Vara desta Comarca, esteve afastada de suas 

funções por motivo de estar participando do Treinamento do Sistema 

GPSem, nos dias 22 e 23/10/2018 na Comarca de Juína;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elizangela Pereira Cardozo, matrícula n. 9171, 

Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a 

Substitut a da Secretaria da Primeira Vara desta Comarca nos dias 22 e 

23/10/2018, em substituição a titular que esteve participando do 

Treinamento do GPSEm em Juína.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 26 de outubro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001360-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIZA FARIA QUEIROZ (EXECUTADO)

NELIO PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001360-86.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: MONIZA FARIA 

QUEIROZ, NELIO PINHEIRO DE ANDRADE Vistos etc. Analisando os autos 

verifico a ausência de recolhimento das custas e taxas judiciais. Assim, 

determino a intimação do exequente para que comprove o devido 

recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Com o decurso do prazo ou seu recolhimento, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JUARA, 5 

de novembro de 2018. Dr. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18873 Nr: 1333-43.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roberval dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Jodeval Cardoso dos Santos, Ana Romélia Cardoso dos Santos, Regina 

Rosângela Cardoso, Raimundo Cardoso Juliano dos Santos, José Orivaldo 

Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 Vistos, etc.

Considerando o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 313, 

§1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO, pelo prazo 

de trinta (30) dias, para que seja providenciada a substituição processual 

do espólio ou dos sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e 

seguintes do CPC/2015.

Ante o pedido de habilitação às fls. 199 formulado pelo patrono da 

requerente, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITEM-SE os herdeiros 

do de cujus, Sr. Roberval dos Santos para se pronunciar em 5 (cinco) 

dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18873 Nr: 1333-43.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roberval dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Jodeval Cardoso dos Santos, Ana Romélia Cardoso dos Santos, Regina 

Rosângela Cardoso, Raimundo Cardoso Juliano dos Santos, José Orivaldo 

Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 Vistos, etc.

DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL da quantia informada 

nos autos, devendo ser transferido à conta bancária informada em fls. 

177.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17445 Nr: 3048-57.2005.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Arroyo Marchi, Elizabete Garcia 

Ferreira Arroyo Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Amadeu de Oliveira, Diego Martin 

Paes de Barros, Francisco de Assis da Silva, Moacir Domingues, Roney 

Sandro Cunha, Aluízio Cecílio Ferreira da Cunha, Joaquim Riva, E outros, 

Zeze Agrimensor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juvenal Arroyo Lopes - 

OAB:87516/SP, ROMUALDO CASTELHONE - OAB:121522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Marcio 

Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 É o relatório. Decido.Ante o teor da certidão de fls. 658/659, decreto a 

revelia do requerido Moacir Domingues..Quanto ao pedido de exclusão do 

polo passivo de Francisco de Assis da Silva e Joaquim Riva por não 

estarem mais na área, o indefiro face a vedação expressa do art. 109 do 

CPC..Considerando a decisão de fls. 661/662, a indicação de assistente 

técnico e os quesitos apresentados, nomeio em substituição como perito, 

nos termos do art. 510 do CPC, a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA...A 

perícia judicial terá por objeto os limites adstritos na decisão de fls. 

661/662 quanto a área objeto do litígio...As partes deverão indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1ª, II e III).III - Deverá o perito nomeado pelo juízo, apresentar valor 

referente aos honorários, os quais deverão ser pagos pelo requerente 

que pugnou pela sua produção..devendo os valores serem depositados 

na Conta Única do Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

que o feito possa prosseguir, sob pena de preclusão....Outrossim, ante a 

informação nos autos que a área em comento são possíveis TERRAS 

DEVOLUTAS, dê-se vistas dos autos ao ESTADO DE MATO GROSSO e a 

UNIÃO para que se manifestem quanto ao interesse na lide.Proceda-se a 

correta juntada das folhas 322/326, a devida numeração da decisão que 

julgou o incidente de impugnação ao valor da causa (fls. 654/655).Com a 

realização da perícia, o feito seguirá com a colheita de depoimento pessoal 

das partes e oitiva de testemunhas.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55924 Nr: 2149-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozemar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Oliveira Alves.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado e 

intimação de folhas 112/113, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64860 Nr: 2133-90.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela Felix Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 Intimar as partes acerca das Juntadas de Informações de folhas 108/115 

da empresa Real Brasil Consultoria, para querendo, manifestar-se a 

respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8152 Nr: 1843-95.2002.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Barbosa da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Impugnação de 

folhas 273/287, para querendo, manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60637 Nr: 3252-23.2013.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pavaneli Savoine, José Carlos Savoine Junior, 

Carlos Otavio Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Savoine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo de sobrestamento do presente feito, 

impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora, requerer o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 3380-82.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Proceder a intimação da parte autora informar dados bancários para 

procedermos o levantamento de valores, conforme já determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74098 Nr: 3225-69.2015.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Renann Pastro 

Pavan - OAB:OAB/MT 17.354

 Vistos etc.

MILTON QUEIROZ LOPES propôs ação de reintegração de posse em face 

de DIEGO MARTIN PAES DE BARROS e DOUGLAS MARTIN PAES DE 

BARROS alegando ser possuidor de uma gleba de terras adquiridas por 

cessão de JOAQUIM RIVA com 200 alqueires paulistas localizado na 

AGROTEP/PORTA DO CÉU.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 14/66, havendo 

declínio de competência face a conexão com estes autos (fls. 72, verso e 

73).

Inicial recebida e designada audiência de justificação (fls. 83/84) a qual 

não se realizou ante a remessa destes autos para este juízo.

Assim, determino o prosseguimento do feito e designo o dia 12/03/2019 às 

14:00hrs para a realização da audiência de justificação, conforme 

determinado às fls. 83/84 cujas testemunhas devem ser intimadas pelo 

requerente nos termos do art. 455 do CPC.

Intimem-se os requeridos e certifique-se quanto ao integral cumprimento 

da decisão de fls. 83/84, inclusive reiterando os ofícios de fls. 88, 90, 92.

Outrossim, ante a informação existente nos autos em apenso (Código 

17445) que a área em discussão são possíveis TERRAS DEVOLUTAS, 

dê-se vistas dos autos ao ESTADO DE MATO GROSSO e a UNIÃO para 

que se manifestem quanto ao interesse na lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37021 Nr: 1189-30.2010.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredicard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Brandão Amaral - 

OAB:OAB/RS 51.652

 Vistos etc.

Diante da petição às fls. 276, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da Requerente, a quantia disponível à fl. 262/266, 

devendo o montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do 

Brasil S/A; Agência nº 2836-3; Conta Corrente nº 13.932-7; Titularidade de 

Ghyslen Robson Lehnen; CPF nº 890.605.471-87 e/ou Rodrigo Carlos 

Bergo; CPF n° 915.971.701-78.

Intimem-se as partes da expedição do alvará, devendo a requerente se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 4810-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Wander Coronado, Luiz 

Gonçalves Torres, José Roberto Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 
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OAB:14341-E

 Vistos etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiência desta 1ª Vara, 

REDESIGNO a audiência outrora fixada, agendando-a para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 14h00min.

As testemunhas de defesa deverão ser intimadas pelos seus respectivos 

patronos, devendo ser expedido mandado de intimação das testemunhas 

do Ministério Público e dos requeridos que deverão se fazer presentes, 

sob pena de confesso.

Sendo arrolado testemunha residente em outro comarca, expeça-se carta 

precatória às expensas da parte interessada, intimando-se todos da 

expedição.

Intimem-se.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41255 Nr: 1694-84.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. E. de Campos Comércio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Vistos etc.

Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para que requeira o 

que de direito no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33872 Nr: 1429-53.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para que requeira o 

que de direito no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 191-86.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luiz Zampar Netto, Luciane Zampar Imbriani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, Ozana 

baptista Gusmão - OAB:3127-A

 Certifico que o valor a ser recolhido conforme acordo celebrado entre as 

partes é de R$- 840,00 (oitocentos e quarenta reais)referente a taxa 

judiciaria e R$- 840,00 (oitocentos e quarenta reais) referente a custas 

judiciais e pode ser retirada no site do www.tjmt.jus.br - Emissão de guias 

online - Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, após digita o numero 

único do processo - CPF da pessoa que vai fazer o pagamento e escolher 

as receitas (taxa judiciaria e custas judiciais ) , preencher os valores a 

serem recolhidos e pedir para Gera a Guia. Nada mais. Todo o referido é 

verdade e dou fé. Eu, Maria Apª Gomes Alves - Distribuidora/Contadora 

que digitei e swubscrevi.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110746 Nr: 3289-74.2018.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti, Maria de Fátima Azoia Pinoti, Mauro 

Augusto Laurindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Roberto Laurindo da 

Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 Vistos etc.

Trata-se de incidente de tutela de urgência de natureza cautelar em 

caráter antecedente aos autos Código n. 104367 proposta por Aparecido 

Pinoti, Maria de Fátima Azoia Pinoti e Mauro Augusto Laurindo da Silva em 

face do Banco Bradesco S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Os autores narram que Aparecido Pinoti propôs “ação declaratória de 

nulidade de ato jurídico c/c inexistência de emissão, aval e garantidor, 

prestado por procuração em cédula rural pignoratícia com pedido de tutela 

de urgência c/c indenização por danos morais e lucros cessantes”, em 

desfavor do requerido (Autos Código 104367), sendo a tutela de urgência 

deferida parcialmente, ao qual foi objeto de recurso de agravo de 

instrumento que manteve a decisão proferida em 1º grau.

Aduz que o requerido não cumpriu com o pleito liminar, bem como inseriu o 

nome de Aparecido Pinoti junto ao SISBACEN, sob as cédulas suspensas 

através de decisão judicial, fazendo com que o requerente ficasse 

impossibilitado de realizar transações financeiras e, em ato contínuo dos 

avalistas Maria de Fátima Azoia Pinoti e Mauro Augusto Laurindo da Silva 

nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de tutela de urgência requer que seja determinado ao Banco 

requerido que retire o nome dos requerentes dos serviços de proteção ao 

crédito SPC; SERASA; CADIM; SISBACEN e no mérito, pela exclusão 

definitiva dos nomes dos requerentes dos órgãos de proteção ao crédito.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 20/42.

Liminar deferida às fls. 44/45.

Aditamento da inicial (fls. 51/66).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação aduzindo que 

não houve descumprimento da decisão judicial exarada nos autos em 

apenso quanto aos avalistas/requerentes (Código n. 104367), que a 

inclusão no SCR não é serviço de restrição ao crédito e a ilegitimidade dos 

avalistas que não são partes na lide principal, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais (fls. 80/90).

Às fls. 97/108 o requerido informou a interposição de recurso de agravo 

de instrumento (AI n. 1008153-95.2018.8.11.0000).

Réplica (fls. 109/139).

Indagados quanto ao interesse na produção de provas (fls. 142), as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 145/149 e 150).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Presentes as condições da ação, bem como os pressupostos de 

existência e desenvolvimento válido e regular da relação jurídica 

processual, consoante o que me faculta o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil e por entender não haver necessidade de novas provas, 

passo ao julgamento antecipado da lide.

Da análise dos autos em apenso (Código n. 104367) a liminar foi assim 

deferida em 15/01/2018:

“Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURIDICO c/c INEXISTENCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, 

PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E 

HIPOTECARIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTE formulado por APARECIDO 

PINOTI em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a inicial que motivado por problemas de 

saúde o requerente outorgou a sua filha uma procuração com poderes 

para representá-lo junto a Instituição Financeira Requerida, que consistem 
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nos seguintes: “ assinar renovação de contrato da conta garantida, 

podendo para tanto, emitir cheques, autorizar cobranças, receber, passar 

e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de 

cheques, efetuar transferências e/ou pagamentos, por qualquer meio, 

autorizar débito em conta relativo a operações, retirar cheques 

devolvidos, endossar cheques, requisitar e retirar cartões eletrônicos, 

sustar e/ou contraordenar cheques, cancelar e baixar cheques, efetuar 

resgates e/ou aplicações financeiras, efetuar saques em conta corrente e 

poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar acordos, 

confessar, transigir, desistir, assinar contrato de abertura de crédito, 

propostas de empréstimos/financiamento, aplicações, dar e receber 

citações, aceitar, assinar, avalizar, endossar e sacar notas promissórias 

e letras de cambio, emitir, avalizar e assinar cheques, aceitar títulos e 

documentos, quitar duplicatas, depósitos e retiradas, fazer cadastros, 

recadastramento, concordar com cálculos (...)”. Ocorre que, sustenta que 

apesar de não constar no referido documento os poderes de ALIENAR e 

HIPOTECAR, no dia 03/01/2018 o requerente soube que os imóveis de sua 

propriedade, inscritos nas matriculas de nº 9803, 9428, 9800 e 9796, 

haviam sido alienados para a Instituição Financeira Requerida em razão da 

negociação das cédulas de crédito de nº 3543565, 201605025, 

201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 

201405155, 201505029, 201505007, 20150517, 201605031 e 201405168. 

Em sede de antecipação de tutela, requer a suspensão imediata dos 

contratos acima mencionados, bem como que o Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis desta Comarca se abstenha de consolidar a 

propriedade dos imóveis objeto da lide à Instituição Financeira Requerida. 

O requerente pugna ainda, para que o seu nome, o da sua esposa e dos 

demais avalistas não sejam inseridos pela Requerida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

A concessão de tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300, do 

Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que concorra 

dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (“fumus boni iuris”) e 

o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (“periculum in 

mora”). Pois bem, no caso em tela, tenho que a tutela de urgência deve ser 

concedida apenas em parte. Explico. Analisando os autos tenho que em 

relação ao pedido para que o Cartório do 1º Ofício se abstenha de praticar 

quaisquer atos destinados a efetuar a consolidação da propriedade dos 

imóveis de matrículas nº 9803, 9428, 9800 e 9796, a probabilidade do 

direito invocado encontra-se presente na procuração de fls. 74/75, uma 

vez que, ao menos em sede de cognição sumária, há evidências de que 

os poderes de alienar e hipotecar não foram outorgados a Sra. Maria de 

Fatima Azoia Pinoti. Já o perigo de dano consubstancia-se na própria 

hipótese de consolidação dos bens de matrícula nº 9803, 9428, 9800 e 

9796 a parte requerida e, por consequência, perda patrimonial do 

requerente. Quanto ao pleito de suspensão da cobrança das cédulas de 

créditos de nº 3543565, 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 

201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 

20150517, 201605031 e 201405168, tenho que razão assiste ao 

requerente em seu pedido, face a discussão envolvendo os contratos em 

comento e a validade dos atos realizados entre as partes e a Sra Maria de 

Fátima Azoia Pinoti quanto aos poderes para realizar empréstimos, alienar 

e inserir gravames firmados junto a Instituição Financeira Requerida, 

motivo pelo qual suspendo a cobrança dos referidos contratos, ao qual 

estarão protegidos pela averbação desta demanda nos imóveis de 

matrícula nº 9803, 9428, 9800 e 9796, ao qual desde já determino. Quanto 

ao pleito de urgência para que a Instituição Financeira Requerida não insira 

nos órgãos de proteção do crédito os participantes do contrato, 

considerando a discussão do débito e sendo deferido a suspensão das 

cobranças com averbação desta demanda nos imóveis de matrícula nº 

9803, 9428, 9800 e 9796, hei por bem deferir o pleito liminar para que a 

requerida se abstenha de inserir o nome do requerente Aparecido Pinoti 

no rol de maus pagadores com eventual exclusão caso assim já o tenha 

feito referente aos contratos discutidos nestes autos, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Deixo de atribuir a obrigação de não 

fazer/fazer a Sra. Laurinda Viana Azoia Pinotti e demais participantes do 

contrato, os avalistas Maria De Fátima Azoia Pinoti, Mauro Augusto 

Laurindo Da Silva, Lúcia Helena Azoia Pinoti Morteni Luiz Humberto Morteni 

por não integraram o polo ativo da lide, sendo certo que nos termos do art. 

18 do CPC/2015, não se pode pleitear em nome próprio direito alheio. Por 

todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA: 1) 

Para que o Cartório do 1º Oficio de Juara se abstenha de praticar 

quaisquer atos destinados a efetuar a consolidação da propriedade dos 

imóveis de matrículas nº 9803, 9428, 9800 e 9796, averbando-se a 

existência desta lide nos referidos imóveis até o julgamento deste feito; 2) 

Determino que a requerida seja intimada para que suspenda a cobrança 

das cédulas de crédito nº 3543565; 201605025; 201505110; 201605024; 

201505001; 201605030; 201505116; 003999309; 201405155; 201505029; 

201505007; 20150517; 201605031; 20145168, bem como para que se 

abstenha de inserir o nome do requerente Aparecido Pinoti nos órgãos de 

proteção do crédito com eventual exclusão caso assim já o tenha feito 

referente aos contratos discutidos nestes autos, sob pena de multa diária 

de R$ 1.000,00 (mil reais); Defiro ao requerente os benefícios da justiça 

gratuita, consignando que tal concessão de gratuidade não impede que a 

parte contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo 

impugnação instruída com os elementos hábeis ao convencimento do 

Magistrado. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, inverto o ônus da prova em 

favor do requerente e determino que a requerida forneça os extratos 

bancários do período de outubro de 2016 a fevereiro de 2017, relativos à 

conta bancária nº 7576-0, agência 3218-2, com a juntada dos respectivos 

instrumentos, inclusive, bem como a cópia de todos os contratos de nº 

3543565; 201605025; 201505110; 201605024; 201505001; 201605030; 

201505116; 003999309; 201405155; 201505029; 201505007; 20150517; 

201605031; 201405168; seus termos aditivos e matrículas imóvel hipoteca 

nº 9803; 9428; 9800; 9796, junto à sua contestação. Intime-se desta 

decisão e Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a ação (CPC, art. 335), advertindo-a que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

na inicial (CPC, art. 344). Intime-a ainda da concessão da tutela de 

urgência. Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se 

vista à parte adversa para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício de Juara com cópia desta decisão. 

Após, venham-me conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário”.

Em análise do recurso de agravo de instrumento n. 

1003450-24.2018.8.11.000 junto ao Sistema PJE/TJMT afere-se que o 

mesmo foi interposto da decisão liminar deferida nos autos em apenso 

(Código 104367) sendo o mesmo desprovido por unanimidade em 

14/08/2018, havendo interposição de recurso de embargos de declaração 

ao qual foram rejeitados por unanimidade em 25/09/2018.

Assim, mantida a decisão proferida nos autos em apenso ao qual 

envolvem os autores que aqui demandam pela proteção do seu nome, 

constata-se que os seus respectivos nomes foram inseridos junto aos 

órgãos de restrição ao crédito, conforme documentos de fls. 35/41.

Afere-se, ainda que nesta lide, a liminar pleiteada foi concedida em 

04/05/2018 nos seguintes termos:

“Vistos etc. Primeiramente, determino o apensamento aos autos de nº 

176-15.2018.8.11.0018. Trata-se de AÇÃO INCIDENTE DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE 

formulado por APARECIDO PINOTI, MARIA DE FÁTIMA AZOIA PINOTI E 

MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que o 

primeiro requerente ajuizou “ação declaratória de nulidade de ato jurídico 

c/c inexistência de emissão, aval e garantidor, prestado por procuração 

em cédula rural pignoratícia com pedido de tutela de urgência c/c 

indenização por danos morais e lucros cessantes”, em desfavor do banco 

requerido, através do processo de número 176-15.2018.8.11.0018, sendo 

que nesta ação a tutela de urgência fora deferida parcialmente. Aduz que 

o banco requerido apresentou agravo de instrumento em face da decisão 

no processo supracitado, recurso este que teve a liminar indeferida, 

conforme consta nos autos. Ocorre que, o Banco Bradesco não cumpriu a 

determinação judicial, a qual determinou a suspensão de 14 (quatorze) 

cédulas e seus aditivos, bem como inseriu o nome do primeiro requerente, 

Aparecido Pinoti, junto ao SISBACEN, restrição de caráter 

devedor/vencido, sob as cédulas suspensas através de decisão judicial, 

fazendo com que o requerente fique impossibilitado de realizar qualquer 

transação financeira comercial. Ato contínuo, descumprindo a 

determinação deste Juízo em relação às cobranças das cédulas de 

crédito nº 3543565; 201605025; 201605024; 201505001; 201605030; 

201505116; 003999309; 201405155; 201505029; 201505007; 20150517; 

201605031 e 20145168, o banco requerido inseriu o nome dos avalistas e 

requerentes Maria de Fátima Azoia Pinoti e Mauro Augusto Laurindo da 

Silva em órgãos de proteção ao crédito (documentos anexos). Em sede de 

tutela de urgência, requer que seja determinado ao Banco requerido que 

retire o nome dos requerentes dos serviços de proteção ao crédito SPC; 

SERASA; CADIM; SISBACEN. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 
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Decido. A concessão de tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300, 

do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que 

concorra dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (“fumus 

boni iuris”) e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo 

(“periculum in mora”). Vejamos, ainda, o que dispõe o artigo 303, do 

CPC/2015, in verbis: “Artigo 303: nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Ainda, o art. 305 do 

Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 305. A petição inicial da 

ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Pois bem, no caso em tela, tenho que a tutela de urgência deve 

ser concedida. Explico. Analisando os autos tenho que a probabilidade do 

direito invocado encontra-se nos documentos apresentados confirmando 

a inserção dos requerentes nos serviços de proteção ao crédito 

indevidamente, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, há 

evidências de que o banco descumpriu totalmente a decisão outrora 

proferida nos autos de código 104367, inclusive mantida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso no RAI n. 1003450-24.2018.8.11.0000. 

Já o perigo de dano consubstancia-se na impossibilidade de realização de 

quaisquer transações comerciais, tendo em vista que os requerentes 

possuem a referida pendência e buscam através do judiciário a sua 

discussão. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

APELANTE NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESTRIÇÃO 

CREDITÍCIA EFETUADA PELO BANCO APELADO – FUMUS BONI IURIS E 

PERICULUM IN MORA – DEVER DE INDENIZAR - TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS 

MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR A INCIDÊNCIA 

DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Recurso de Apelação Cível interposto em 

face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais 

contidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita Altera Parte. 2.A inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura dano 

moral. 3.A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu 

caráter punitivo e pedagógico. 4.Presentes o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, a tutela antecipada foi concedida e confirmada na 

sentença, para determinar o cancelamento das inscrições nos cadastros 

do SPC e SERASA. 5.Ocorrendo o dever de indenizar, verifica-se que o 

valor fixado na primeira instância obedeceu aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido. 6.Juros moratórios 

a partir do evento danoso. Correção monetária a partir do arbitramento. 

Verbetes Sumulares 54 e 362 do STJ. 7.Prequestionamento. Obrigação da 

parte e não do julgador. Desnecessidade. 8.Sentença reformada 

tão-somente no que pertine ao termo inicial dos juros de mora, a partir do 

evento danoso. Recurso parcialmente provido. (Ap 95897/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) Ante o 

exposto, DEFIRO a liminar pretendida, mediante averbação desta lide junto 

a matrícula 9.428 junto ao CRI de Juara/MT, com fundamento no artigo 305 

e ss. do Código de Processo Civil, para determinar ao Banco requerido 

que retire o nome dos requerentes dos serviços de proteção ao crédito 

SPC; SERASA; CADIM; SISBACEN, entre outros, referente aos contratos 

em discussão nos autos em apenso e referidos nesta lide antecipatória 

devendo realizar a baixa/cancelamento, conforme dispõe o artigo 84 do 

CDC, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Defiro aos requerentes os benefícios da justiça gratuita, consignando que 

tal concessão de gratuidade não impede que a parte contrária possa fazer 

a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com 

os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. Intimem-se os 

requerentes, a fim de dar prosseguimento ao feito, com supedâneo no 

artigo 305, e artigo 303, e seus parágrafos, ambos do CPC/2015. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 306 do 

Código de Processo Civil. Em caso de recurso do réu, nos termos do artigo 

6º, 378 e 1.018 do CPC, o requerido deverá comunicar este juízo de sua 

interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo 304, “caput”, 

do NCPC. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

A referida decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de 

instrumento (AI n. 1008153-95.2018.8.11.0000) ao qual teve sua liminar 

indeferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Quanto a alegação que não houve descumprimento quanto aos 

avalistas/requerentes, é certo que na decisão liminar proferida nos autos 

em apenso, não se estendeu literalmente a exclusão do nome dos mesmos 

dos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente ao requerente 

Aparecido Pinotti, conforme acima se verifica.

Contudo, ficou determinado e o que foi confirmado pelo julgamento do 

Agravo de Instrumento junto ao TJMT (n. 1003450-24.2018.8.11.000) a 

suspensão das cobranças relacionadas às cédulas de crédito discutidas 

nos autos em apenso, ao qual os avalistas participam na qualidade de 

consumidores e foram vítima do evento (art. 2º c/c art. 17, ambos do 

CDC), onde ao ingressarem com esta lide, levou a concessão da liminar 

deferida acima transcrita, ao qual apesar da interposição de recurso de 

agravo de instrumento, seu pleito liminar foi indeferido.

 Depreende-se da lide principal que os requerentes negam a existência de 

atos realizados por parte da requerida por ausência de poderes 

específicos o que levou a inserção dos seus nomes nos cadastros 

restritivos ao crédito, assim, nos termos do art. 17 do CDC, entendo que 

os avalistas enquadram-se como consumidores, eis que estão em posição 

de vulnerabilidade juntamente com o requerente, ainda mais quando ao 

serem ouvidos em juízo não houve a ratificação dos atos prestados por 

meio da procuração ao qual aduzem não haver poderes específicos e que 

a mesma foi entregue pelo requerido.

 Outrossim, entendimento diverso colocaria a Súmula n. 26 do STJ como 

letra morta por disciplinar que: “O avalista do título de crédito vinculado a 

contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando 

no contrato figurar como devedor solidário”.

Assim, eventual restrição do nome dos requerentes encontra-se 

agasalhada pelas decisões proferidas nos autos em apenso ao qual foram 

mantidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e destes autos, 

ao qual apesar da insurgência do requerido, em sede de Recurso de 

Agravo de Instrumento, o pleito liminar foi indeferido (AI n. 

1008153-95.2018.8.11.0000), mantendo-a pelos seus próprios 

fundamentos.

Quanto a natureza jurídica do SCR, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já decidiu que o mesmo possui natureza de cadastro restritivo de 

crédito, ex vi:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO 

CÓDIGO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL (SCR) - NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RESSARCIMENTO POR COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA (ART. 940 DO CC) - 

NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – 

RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.A inscrição pela 

instituição financeira de dados do consumidor junto ao SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) de 

dívida paga “afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse 

sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor 

de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome 

da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais 

causados”(REsp 1117319/SC, Rel. Minª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, j. 22/02/2011, DJe 02/03/2011).O dano in re ipsa é aquele que 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural que decorre das regras da experiência comum. Os 
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honorários arbitrados em consonância com os critérios estabelecidos nas 

alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do artigo 20 do CPC, ou seja, foram 

observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço deve ser mantido.“1. O 

entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos 

morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 

revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 

razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso” (AgRg no AREsp 

14.657/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

27/09/2011, DJe 07/10/2011) (grifado).“Aplicação do disposto no art. 940 

do Código Civil encontra-se condicionada à prova da má-fé do credor, o 

que não ocorreu. Presunção de boa-fé que vigora no sistema jurídico 

pátrio. Súmula 159 do STF”. (Apelação Cível Nº 70049321565, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 13/09/2012). (Ap 176463/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR – 

NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN 

RE IPSA CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco 

Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, 

e como tal, a inclusão indevida do consumidor gera dano moral in re ipsa, 

ou seja, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, 

sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a 

repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. (Ap 77304/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE 

DEVEDORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO SPC/SERASA – 

SCR/BACEN – NATUREZA RESTRITIVA – PRECEDENTES STJ – MULTA 

COMINATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E A NATUREZA DA 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.O SCR – 

Sistema de Informação de Crédito do BACEN – Banco Central possui 

natureza restritiva de crédito. Precedente STJ.A imposição de astreintes 

constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser 

fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela (CPC, art. 461, §§ 4º e 

5º e art. 461-A).É lícito ao juiz, a qualquer tempo, modificar o valor e a 

periodicidade da multa, conforme se mostre insuficiente ou excessiva, 

pois a quantia arbitrada não pode substituir a obrigação, nem caracterizar 

enriquecimento indevido. (AI 10216/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

O Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar o tema deliberou que o SCR 

possui natureza mista, ora na gestão das carteiras de crédito, ora de 

cadastro restritivo ao crédito, ex vi:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO 

QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA 

NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO 

QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, 

mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 

- SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse 

público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de 

satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão 

das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro 

positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma 

diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao 

Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também 

tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter 

de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois 

visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada 

de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro 

público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo 

de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às 

instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua 

concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto 

da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do 

"cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco 

de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 

1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão 

regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, 

significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de 

proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação 

própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que 

ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma 

forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições 

financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, 

via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu 

histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega 

provimento. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)

Com estas considerações, mantenho a liminar deferida às fls. 44/45 e julgo 

procedente o pedido formulado para determinar que o requerido (Banco 

Bradesco S/A) retire o nome dos requerentes (Aparecido Pinoti, Maria de 

Fátima Azoia Pinoti e Mauro Augusto Laurindo da Silva) dos serviços de 

proteção ao crédito SPC; SERASA; CADIM; SISBACEN entre outros 

referente aos contratos em discussão nos autos em apenso (cédulas de 

crédito nº 3543565; 201605025; 201505110; 201605024; 201505001; 

201605030; 201505116; 003999309; 201405155; 201505029; 201505007; 

20150517; 201605031; 20145168), sob pena de multa diária ao qual 

majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o descumprimento colacionado 

nos autos.

Quanto a alegação de litigância de má-fé, verifica-se que a requerida 

deveria ter cumprido a liminar deferida por este juízo, contudo não o fez no 

prazo determinado, tendo interposto recurso de agravo de instrumento ao 

qual teve sua liminar indeferida.

Assim forçoso reconhecer a incidência do inciso III do art. 80 do CPC, 

motivo pelo qual reconheço que litigou de má-fé e nos termos do art. 81 do 

mesmo diploma legal aplico-lhe multa de 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo (art. 81, §2º do CPC).

Assim, julgo extinto feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC.

Proceda-se ao levantamento da averbação desta lide junto a matricula 

9.428 do CRI de Juara/MT.

Condeno o requerido ao pagamento das custas/taxas judiciais, nas 

despesas antecipadas pelos requerentes e honorários advocatícios que 

fixo em 10 URH’S, nos termos do art. 85, §2º c/c §8º do CPC.

Comunique-se a 4ª Câmara de Direito Privado (AI n. 

1008153-95.2018.8.11.0000) do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso o julgamento desta lide.

Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso (Código 

104367).

P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73858 Nr: 3111-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aparecida Codignola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advaldo Epifanio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flavio Ribeiro - 

OAB:3080

 Vistos etc.

Fabiana Aparecida dos Santos apresentou exceção de incompetência em 

face de Advaldo Epifanio da Silva pugnando pela remessa dos autos a 
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Comarca de Porto dos Gaúchos.

O excepto se manifestou às fls. 34/36.

Quanto ao alegado pelo excpto, a excipiente desistiu do prosseguimento 

deste feito (fls. 49), tendo o Ministério Público manifestado pela extinção 

deste feito (fls. 52), o que foi ratificado pelo excepto (fls. 56).

É o relatório. Decido.

Ante a disposição de vontade entre as partes e, considerando os 

argumentos delineados pelos litigantes, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso 

VIII do CPC.

Sem custas face a gratuidade judiciária.

 P.R.I. Após, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 5867-44.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da Matta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Gonçalves Lima, Morenita de Oliveira 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:15435

 Vistos etc.

Trata-se de ação de suprimento de consentimento proposta por Nelson da 

Mata e Maria Conceição Parra da Mata em face de Bento Gonçalves de 

Lima e Morenita de Oliveira Lima, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Aduz a inicial que os requerentes são proprietários de uma área de 

3.441ha matriculada sob o n. 1.970 no CRI de Juara e visando sua 

regularização contratou profissional habilitado onde constatou que a área 

total do imóvel é 3.526,5563.

Narra que a Oficial de Registro de Imóveis notificou todos os 

confrontantes para anuírem ou não com as divisas sendo que somente os 

requeridos não o fizeram face haver demanda judicial nos autos n. 

346-55.2016.811.0018 na 2ª Vara de Juara, havendo ao final a negativa 

da averbação junto ao CRI de Juara.

Colaciona que razão não assiste aos requeridos na negativa, motivo pelo 

qual pugna pelo suprimento do consentimento dos requeridos quanto aos 

limites da área matriculada sob o n. 1.970 do CRI de Juara.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 6/52, sendo recebida 

às fls. 55.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação alegando 

que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o recurso de 

apelação interposto no feito que tramitou na 2ª Vara de Juara em seu 

favor (Ap n. 132.901/2016) e que os requerentes não cumpriram com o 

contrato firmado (fls. 75/82).

Réplica (fls. 86/87).

Tentativa de mediação infrutífera por ausência de comparecimento dos 

requerentes (fls. 89).

Indagados a produção de provas (fls. 93), os requerentes pugnaram pelo 

julgamento antecipado (fls. 98), não havendo manifestação dos 

requeridos, conforme certidão de fls. 99.

É o relatório. Decido.

Estando as partes devidamente representadas e presentes as condições 

da ação e dos pressupostos processuais passo ao julgamento da lide na 

forma do art. 355, inciso I do CPC.

Pretendo os requerentes que seja suprida a manifestação de vontade dos 

requeridos com o intuito de retificar memorial descritivo da área de 

matrícula 1.970 do CRI de Juara.

Os requeridos, por sua vez alegam que a negativa é devida eis que pende 

litigio entre as partes (Autos Código 76213 – 2ª Vara de Juara) ao qual 

após sentença, houve interposição de recurso de apelação (nº 

132.901/2016), cuja decisão lhes fora favorável, aduzindo, ainda que 

adquiriram uma área dos requerentes e posteriormente descobriram que a 

melhor porção da área não pertence à matrícula 1970, mas ao INCRA, bem 

como que houve adulteração da matrícula pelos seus detentores com a 

finalidade de apropriar-se.

Em consulta do recurso de apelação n. 132.901/2016, afere-se que o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato por unanimidade proveu o recurso dos 

requeridos para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e, por 

consequência, julgar improcedente os embargos à execução, 

determinando o regular prosseguimento da execução para a entrega de 

coisa certa, invertendo o ônus sucumbencial, ao qual ainda pende de 

trânsito em julgado, ex vi:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AÇÃO EX EMPTO – 

PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ART. 1013, PAR. 4º. NCPC – AFASTADA 

PRELIMINAR – JULGAMENTO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE VENDA 

AD MENSURAM – CLÁUSULA CONTRATUALEXPRESSA – APELAÇÃO 

CONHECIDA E PROVIDA – EMBARGOS REJEITADOS – INVERSÃO DO 

ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não 

configura-se ação ex empto quando existe coincidência entre as 

dimensões da área vendida e da área em que o comprador foi imitido na 

posse. Afastada preliminar de prescrição, preenchidos os requisitos e 

estando apto a julgamento, deve a instância ad quem proceder ao 

julgamento do mérito, nos termos do art. 1013, par. 4º. Do NCPC. Restando 

clara, ante a análise do contrato, que a venda processou-se sob a 

modalidade ad mensuram, com as devidas especificações de metragem, e 

ainda, havendo qualificação pormenorizada da área, inclusive com 

indicação de sua aptidão à pecuária, não procede o argumento do 

embargante de que a metragem fora discriminada de forma meramente 

enunciativa. Conhecido e dado provimento ao apelo, a inversão do ônus 

sucumbencial se impõe”. (SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 132901/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE JUARA 

RELATOR: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES - Data de Julgamento: 

06-12-2017).

Assim, considerando que o recurso de apelação pende de trânsito em 

julgado, bem como que fora determinado o prosseguimento da execução 

em trâmite na 2ª Vara de Juara/MT e o alegado pelos requeridos, entendo 

que assiste razão aos mesmos na negativa de consentimento com a 

averbação do georreferenciamento, conforme exigência feita pelo CRI de 

Juara que amparou sua decisão nos artigos 212 e 213 da Lei n. 6015/73 e 

no Provimento nº 63/2012-CGJ/MT.

Com estas considerações, julgo improcedente o pedido formulado por 

Nelson da Mata e Maria Conceição Parra da Mata e extingo o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos Código 76213 e 71562, 

ambos em trâmite na 2ª Vara de Juara e comunique-se o CRI de Juara.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º 

do CPC).

P.R.I. Após o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 3210-32.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCELINO 

FRACAROLLI - OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por C. R. de O. e C. E. 

de O., representados por Roseli Lourdes Arns em face de Carlos de 

Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que as partes celebraram acordo nos autos n. 40/2005 que 

tramitou na Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT onde restou 

estabelecido que o requerido pagaria a título de pensão alimentícia para os 

02 (dois) filhos, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

 Ocorre que, tal valor se mostra hoje insuficiente, sendo necessário o 

ingresso de duas ações de execução de alimentos (Códigos n. 86781 e 

86783), motivo pelo qual pugna pela majoração dos alimentos para 01 (um) 

salário mínimo acrescido das despesas extraordinárias.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/16.

A inicial foi recebida às fls. 18/19, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação, instrução e julgamento e majorado os alimentos 

para 30% do salário mínimo.

Emenda da inicial (fls. 20/21).

Tentativa de mediação infrutífera (fls. 112).
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Devidamente citado (fls. 109), o requerido não se manifestou nos autos.

Manifestação do Ministério Público pela decretação da revelia do requerido 

(fls. 120).

Instado a se manifestar, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (fls. 121/122).

É o relatório. Decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo, passo ao julgamento antecipado da lide nos 

termos do art. 355, inciso I e II, ambos do CPC, eis que decreto a revelia do 

requerido que devidamente citado quedou-se inerte, conforme dicção do 

art. 344 do mesmo diploma legal.

É sabido que as decisões que fixam alimentos não são definitivas, em face 

do comando traçado no artigo 15 de Lei 5.478/68, daí porque podem ser 

revistas, a qualquer tempo, diante da alteração da situação de fato das 

partes.

 Por essa razão é que na lição de Lourenço Mário Prunes, in "Ações de 

Alimentos", o Juiz, ao decidir a revisional, não renova o julgamento sobre 

os pressupostos básicos, mas tão-somente reexamina os dados 

econômicos, proferindo a sentença de conformidade com os fatos 

supervenientes (Ed. Sugestões Literárias, 2ª edição, 1978, p. 198).

 Noutro aspecto, está sedimentado nos tribunais o entendimento segundo 

o qual deve ser observado o binômio necessidade/possibilidade.

 O art. 1.699 do Código Civil quer que se guarde proporção entre as 

necessidades do reclamante de alimentos e os recursos da pessoa 

obrigada.

 Neste sentido:

 "A decisão judicial sobre alimentos não faz coisa julgada material, 

podendo ser revista em face da situação financeira dos interessados. 

Deve ser mantida, entretanto, a proporção entre as necessidades do 

reclamante e os recursos da pessoa obrigada" (RT 528/228).

Neste compasso, dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, que devem os 

alimentos ser fixados de acordo com a necessidade do alimentando e as 

condições de quem está obrigado a prestá-los. Com relação a este 

dispositivo legal, a professora Maria Helena Diniz, em breve comentário, no 

Código Civil Anotado, pág. 325, diz:

 "Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos 

entre as necessidades do alimentando e os recursos 

econômico-financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois 

fatores deverá ser feita, em caso concreto, levando-se em conta que a 

pensão alimentícia será sempre ad necessitarem".

No caso em apreço, a pretensão da parte autora através da presente é 

majorar os alimentos devidos a Cintia Rubiely De Oliveira e Carlos Eduardo 

De Oliveira de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para 01 (um) salário 

mínimo.

Em que pese as partes não terem produzido provas quanto a necessidade 

dos assistidos e a possibilidade do requerido, é certo que a existência 

duas execuções de alimentos (Códigos n. 86781 e 86783) levam a 

presunção da necessidade dos filhos do requerido com a obrigação 

alimentar.

Sobre o acordo firmado entre as partes no importe de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) para os filhos, tem-se que seu valor não foi fixado 

observando o salário mínimo (fls. 14), não havendo, portanto, qualquer 

atualização desde o ano de 2005.

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE PROVISÓRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ACORDADOS INICIALMENTE NO VALOR 

EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO 

ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – 

ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR 

CENTO) DOS PROVENTOS DO RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.O critério de fixação dos alimentos está 

previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas 

as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, 

sendo feito de modo proporcional e razoável. A revisão liminar do valor 

dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato 

novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de 

contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme 

dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 23/04/2018)

Quanto a possibilidade do requerido em custear os alimentos no valor 

pretendido ou até mesmo sua impossibilidade, sobre esse assunto, aliás, 

ressalto que o requerido sequer fez prova em sentido contrário, eis que 

não apresentou contestação e sequer se manifestou nos autos pugnando 

pela nomeação de advogado ou que necessitava da Defensoria Pública.

Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para MAJORAR o valor 

pago pelo requerido aos filhos Cintia Rubiely De Oliveira e Carlos Eduardo 

de Oliveira, passando-o para o correspondente a 01 (UM) SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE, os quais deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, em conta bancária indicada pela genitora dos menores. CONDENO o 

requerido, ainda, ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias de 

seus filhos.

 Por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2ºdo 

CPC).

Ciência ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos.

 P.R.I.

 Cumpra-se expedindo o necessário comunicando-se a empresa em que o 

requerido labora para o efetivo desconto e deposito na conta bancária 

informada pela requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71038 Nr: 1788-90.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, Metalurgica 

Trapp Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Vistos etc.

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA E METALÚRGICA 

TRAPP LTDA propôs ação anulatória de multa administrativa em face do 

MUNICIPIO DE JUARA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que na data de 11/10/2012 Rosemary Fernandes registrou 

reclamação junto ao PROCON Municipal de Juara, haja vista a compra de 

um Cortador/Aparador Trapp Master 700L/800 110V que apresentou vício 

cujo conserto foi excluído da garantia gerando o processo administrativo 

nº 164/2013 e em identidade por Maria José Dante na data de 16/03/2013 

(processo administrativo nº 348/2013), sendo aplicado multa administrativa 

no valor de R$ 5.333,33 a primeira requerente e R$ 3.000,00 a segunda 

requerente.

Aduz que os valores arbitrados são ilegais por não possuírem qualquer 

responsabilidade pelos vícios resultantes de mau uso, sendo que o laudo 

técnico apresentado pelos requerentes constatou o uso indevido do 

produto e não foi considerado pelo requerido.

Pugna liminarmente para que seja sustada a inscrição da dívida e no 

mérito, pela nulidade do processo administrativo e multas impostas.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 18/110 e foi recebida 

às fls. 126.

Às fls. 129/132, os requerentes aditaram a inicial alegando que depositou 

a quantia de R$ 9.263,98 com a finalidade de evitar o protesto do título.

Devidamente citado, o requerido sustentou a legalidade das multas 

aplicadas e pugnou pela improcedência do pedido inicial (fls. 146/151).

Réplica (fls.155/158).

Indagados quanto ao interesse na produção de provas (fls. 161), as 

partes quedaram-se inertes, conforme certidão de fls. 164.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando as provas produzidas nos autos e tratando-se de matéria 

unicamente de direito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil passo ao julgamento da lide antecipadamente.

Diante da narrativa fática, pugna pelo imediato cancelamento das multas 

administrativas e consequentemente das inscrições em dívida ativa, 

eventual redução no valor da multa e a ausência de infração à legislação 

consumerista.

Conforme procedimento administrativo pode-se constatar da decisão que 
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levou a culminação da multa combatida, por não considerar o laudo técnico 

assinado por engenheiro acompanhado do recolhimento da guia cometente 

(ART) e sua produção unilateral.

 Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a 

garantia do contraditório e ampla defesa, eis que devidamente notificada, 

foi designado audiência, sendo lhe concedido a oportunidade de 

apresentação de defesa e produção de provas e de utilização das vias 

recursais.

Logo, competia aos requerentes comprovar que os fatos alegados pelos 

consumidores se deu por exclusivo ato unilateral dos mesmos e assim, 

excluir sua responsabilidade, não havendo por conseguinte o alegado 

descumprimento a legislação consumerista, fato este não demonstrado 

nos autos.

Ademais, conforme dispõe o art. 374, inciso IV do Código de Processo 

Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal 

de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos 

questionados nesta lide.

Assim, competia aos requerentes comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, unificados na alagada ocorrência de nulidade no procedimento 

administrativo que culminou na multa aplicada pelo PROCON, bem como na 

ausência de conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus ao 

qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso I do Código de 

Processo Civil.

Logo a alegada perícia realizada pelos requerentes sem a devida 

assinatura do técnico responsável com o devido recolhimento da guia 

–ART, produzida sem que fosse observado o contraditório e ampla defesa 

e não ratificada em juízo, não se mostra hábil a provar a culpa exclusiva 

do consumidor, ex vi dos julgados:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA UNILATERAL - OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.1-Não há falar em intempestividade do Recurso 

quando há nos autos prova de que o Agravo foi protocolizado dentro do 

prazo recursal. Na hipótese, nota-se que o decisum recorrido foi 

disponibilizado no DJE nº 10277, em 18/06/2018 (terça-feira) e publicada 

no dia 19/06/2018 (quarta-feira), de modo que o prazo iniciou-se em 

20/06/2018 (quinta-feira). Assim, considerando que nos dias 22/06/2018 

(sexta-feira) e 02/07/2018 (segunda-feira), foi ponto facultativo, no âmbito 

deste Sodalício, o prazo recursal findou-se em 12/07/2018 (quinta-feira), 

data em que o Recurso foi protocolizado, o que demonstra sua 

tempestividade.2-Em que pese a Recorrente afirmar que a questão não 

poderia ter sido julgada monocraticamente, verifica-se que a matéria 

referente à vistoria unilateral do medidor de energia possui entendimento 

dominante nos Tribunais Superiores (RAC 70070608013, TJRS, RAC 

71006630941, TJRS, RAC 145613/2017, TJMT e RAC 106877/2017, TJMT), 

o que permite o exame monocrático.3-Como é cediço, a alegação de 

existência de fraude no medidor só prevalece se lançada sob a égide do 

contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento 

administrativo de fiscalização pela concessionária, sendo vedada a 

cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de 

forma unilateral, imputando-se valor presumido referente a consumo de 

energia elétrica não faturado. 4-In casu, levando em consideração que o 

Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo preposto da 

Recorrida, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a 

cobrança sumária da fatura de fl. 43 (autos em apenso), calculada de 

forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, 

razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis 

que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica. (Ag 

63409/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 

16/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA - VISTORIA UNILATERAL - MEDIDOR COM IRREGULARIDADE 

DEVIDO À AÇÃO DO TEMPO - LAUDO LABORATORIAL - AUTORA QUE 

NÃO CONTRIBUIU PARA A FALHA DO EQUIPAMENTO - CORTE INDEVIDO 

DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.Não configura cerceamento de defesa o fato do 

magistrado julgar antecipadamente a lide, uma vez que o deferimento ou a 

dispensa de determinada prova compete ao próprio julgador que decide de 

acordo com os critérios de conveniência e utilidade. A cobrança indevida 

de valor adicional, decorrente de irregularidades técnicas constatadas no 

medidor de energia, apurada de forma unilateral, os desgastes inerentes à 

tentativa de solução do problema, demonstram a ofensa à honra da 

autora, demonstram a presença dos requisitos da reparação civil e, assim, 

ensejam a obrigação de indenizar.Não comporta redução o valor arbitrado 

a título de danos morais, uma vez que encontra-se de acordo com as 

peculiaridades do caso, de modo que não se mostra excessivamente 

oneroso ao ofensor, tampouco irrisório ao ofendido. (Ap 24024/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da 

multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado 

havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do 

Consumidor efetuado pelos requerentes.

Ademais, do respectivo procedimento administrativo afere-se que o 

mesmo fundamentou-se na Constituição Federal, no Código de Defesa do 

Consumidor, bem como no Decreto n. 2.181/97, portanto dentro das 

balizas legais.

Quanto ao valor arbitrado, em análise dos argumentos dispendidos em sua 

fixação, é certo que o respectivo valor possui seu caráter pedagógico, eis 

que o PROCON não atua em defesa tão somente dos consumidores que 

realizaram à reclamação, mas de toda a coletividade para que referidos 

atos não voltem a ser praticados pelos requerentes.

Tem-se que ao valor fixado obedeceu a narrativa fática ao considerar a 

gravidade da prática infratora, a extensão dos danos causados ao 

consumidor, a vantagem auferida e condição econômica do requerente.

Assim, tenho que o valor arbitrado, não se caracteriza abusivo, face o 

atendimento do disposto nos artigos 56, inciso I e 57, caput e parágrafo 

único do Estatuto Consumerista.

É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ex vi:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO 

ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — 

ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA 

— ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — INEXISTÊNCIA. 

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio 

de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a 

garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no 

âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Ademais, milita 

em favor de processo administrativo a presunção de legalidade, 

veracidade e legitimidade, razão pela qual deve ser demonstrada eventual 

irregularidade capaz de anulá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a 

apelante. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo 

órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos 

artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso 

não provido. (Ap 51001/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, 

Publicado no DJE 06/06/2016).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

P.R.I. Após, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70642 Nr: 1589-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Arevalo de Moura - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Facilita 

Correspondente Fiscal e Administrativo Ltda - ME - NIPOFLEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 
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OAB:OAB/MG 102.818

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Quitação com Cancelamento de débito 

c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Denilson Arevalo de Moura em face de Facilita Correspondente Fiscal e 

Administrativo Ltda e Banco Bonsucesso S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, visando o cancelamento do débito e a condenação 

das requeridas.

Alega o autor ter realizado um empréstimo no valor de R$ 2.996,93 (dois 

mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), com a 

primeira requerida, porém, quando entrou em contato com esta para quitar 

o débito faltante, descobriu que tinha realizado um empréstimo em cartão e 

que o valor os pagamentos seriam apenas para pagamento da fatura 

mínima.

Informa, ainda, ter realizado reclamação no PROCON em desfavor das 

requeridas, sendo julgada procedente e aplicada multa as empresas, 

sendo que foram descontados 39 (trinta e nove) parcelas de R$ 176,29 

(cento e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) totalizando a 

quantia de R$ 6.875,31 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta 

e um centavos) com saldo devedor de R$ 2.880,25 (dois mil, oitocentos e 

oitenta e reais e vinte e cinco centavos).

Liminarmente pugnou pela cessação dos descontos mensais de R$ 176,29 

(cento e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), que seja declarado 

quitado o empréstimo com condenação das requeridas na repetição do 

indébito em dobro dos valores pagos após março de 2014, bem como em 

danos morais.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 14/75.

A inicial foi recebida e indeferida a liminar pleiteada, conforme fls. 78.

O requerido Banco Bonsucesso Consignado S.A apresentou contestação 

alegando como preliminar a retificação do polo passivo para Banco 

Bonsucesso Consignado S/A conforme cessão de crédito. No mérito, 

aduz que não foram encontradas irregularidades no contrato firmado, a 

legalidade do desconto realizado conforme contrato de cartão de crédito, 

força obrigatória dos contratos, impugnação ao pedido de repetição do 

indébito e ausência de dano moral (fls. 86/116).

Réplica (fls. 180/182).

Às fls. 193, o requerente desistiu da ação contra Facilita Correspondente 

Fiscal e Administrativo-ME, ao qual foi homologada às fls. 195.

Instado a se manifestarem quanto a produção de provas, o requerido 

pugnou pelo julgamento do feito (fls. 200/202), tendo o requerente 

quedado-se inerte (fls. 203).

É o relato do necessário. Decido.

Inicialmente tem-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

considerando a questão de mérito ser exclusivamente de direito, nos 

termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a preliminar aventada, retifico o polo passivo constando como 

requerido Banco Bonsucesso Consignado S/A.

Depreende-se dos documentos acostados aos autos, que melhor razão 

não assiste ao requerido, restando imperiosa a procedência do presente 

feito, ante a inversão do ônus probatório existente em favor do 

requerente/consumidor nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Na tentativa de demonstrar a veracidade de suas alegações, o requerido 

juntou o contrato realizado entre as partes demonstrando claramente que 

o nome do termo de adesão era Empréstimo Pessoal e Cartão.

Assim, a discussão manifesta nos autos consiste em verificar se o 

negócio jurídico celebrado entre as partes foi empréstimo consignado em 

cartão de crédito ou empréstimo consignado e cartão de crédito, devendo 

ser analisado o contrato para verificar se há obscuridade neste apta a 

levar o autor a erro.

 Pelas provas trazidas em juízo, encontra-se comprovado que o Autor foi 

induzido a realizar o empréstimo consignado em cartão de crédito, 

acreditando ter apenas contratado empréstimo pessoal consignado (puro).

Ressalte-se, ainda, que o contrato efetuado entre as partes apresenta 

redação confusa e não discrimina as taxas de juros, seja mensal ou anual, 

bem como não informa as prestações mensais e outras informações 

essenciais para a contratação de empréstimo pessoal, violando o princípio 

da informação e da lealdade processual, devendo incidir o disposto no art. 

46 e 47 do CDC.

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão 

os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor”.

Destaca-se, ainda, que o processo administrativo aberto no PROCON foi 

julgado procedente, aplicando multa para as requeridas.

A primeira requerida sequer apresentou contestação, sendo homologado 

desistência a seu respeito por ausência de citação válida nos autos e 

pedido expresso do requerente e a segunda requerida não conseguiu 

comprovar que o autor tinha conhecimento do empréstimo realizado, não 

se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme determina o art. 6º, 

inciso VIII do CDC e art. 373, inciso II do CPC. Nesse sentido:

 50307455- AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR 

MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO. NÚMERO DE PRESTAÇÕES 

INDETERMINADO. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DA QUANTIA TOTAL 

DA DÍVIDA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS PREVENDO O 

PERCENTUAL DE JUROS, A PRESENÇA OU NÃO DE CAPITALIZAÇÃO E DE 

OUTRAS TAXAS E ENCARGOS. ABUSIVIDADE. FALHA NO DEVER DE 

INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, 

§4º DO CPC. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. 

A modalidade de contrato de uso de cartão de crédito de cartão de 

crédito, com o desconto direto na folha de pagamento do servidor público, 

todo mês, apenas do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do 

cartão, sem número de prestações determinado e com o refinanciamento 

automático da quantia total da dívida restante, acrescida de taxas e juros, 

revela que o débito inicial nunca terá fim, tratando-se de contratação 

lesiva e dispendiosa ao consumidor. 2. Logo, a consignação de descontos 

mensais em folha de pagamento do servidor para satisfação do 

empréstimo e cartão de crédito em valor mínimo, causando o crescimento 

do débito em quantia superior à que tomou emprestada, consiste em 

conduta abusiva, sem olvidar na ausência de cláusulas prevendo o 

percentual de juros, a presença ou não de capitalização e de outras taxas 

e encargos, bem como a falta de prazo determinado para quitação da 

dívida, restando caracterizada a falha no dever de informação por parte 

da instituição financeira, violadora da boa fé objetiva e seus deveres. 3. 

Considerando a importância inicial da dívida e do montante já pago pelo 

contratante, resta evidenciada a quitação do pacto, o que enseja a 

declaração de rescisão contratual. 4. Uma vez que não houve a imposição 

de condenação às partes a justificar a aplicação do §3º, do art. 20 do 

CPC, deverá a verba honorária ser fixada consoante regra preconizada 

pelo §4º do referido dispositivo, ou seja, de forma equitativa pelo julgador, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Não 

demonstrado fato novo relevante capaz de alterar o entendimento 

esposado na decisão que negou seguimento ao apelo, impõe-se o 

desprovimento do agravo regimental e a manutenção do decisum. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJGO; AC 0224243-63.2012.8.09.0006; 

Anápolis; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; DJGO 

12/12/2014; Pág. 147)

 50300838- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. CONTRATO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 

ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCONTO SOMENTE DO 

MÍNIMO DA FATURA MENSAL. REFINANCIAMENTO DO VALOR TOTAL 

DEVIDO TODO MÊS. DÉBITO QUE NUNCA SE FINDA, PELO CONTRÁRIO SÓ 

AUMENTA. DISCUSSÃO DESSA ESPÉCIE CONTRATUAL EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIMINAR DEFERINDO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 

MANIFESTA ABUSIVIDADE. REVISÃO DO PACTO EM FAVOR DA PARTE 

HIPOSSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS QUE PREVÊEM 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS. EQUIPARAÇÃO 

AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 

0177761-82.2013.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Marcus da Costa Ferreira; DJGO 02/10/2014; Pág. 800)

 Destarte, o contrato não esclarece para o autor com clareza se se trata 

de empréstimo consignado em cartão de crédito ou consignado tradicional, 

ainda, não consta requisitos essenciais do contrato de empréstimo, 

havendo onerosidade excessiva para o consumidor.

Por fim, resta configurado o dano moral sofrido pela parte autora, com 

fundamento na ausência de informações e deslealdade contratual. Tal 

dano imaterial deve ser mensurado de acordo com as peculiaridades do 
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caso concreto, sempre levando em consideração o princípio da 

proporcionalidade, bem como a devida reparação pelos valores 

descontados indevidamente após a cessação do contrato que ocorreu em 

março de 2014 (art. 42 do CDC).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o presente feito, 

para declarar a quitação do empréstimo realizado no valor de R$ 2.996,93 

(dois mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), 

condenar o requerido ao pagamento em dobro dos valores pagos à partir 

do desconto efetuado após março de 2014 (art. 42 do CDC), bem como em 

danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

legais de 1% a partir da citação e determinar que deixe de realizar os 

descontos indevidos de seu salário, referente ao contrato em comento, 

extinguindo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como 

em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 3º, do CPC.

 Após o transito em julgado, remetam-se os autos para o arquivo com as 

anotações de estilo.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60659 Nr: 3275-66.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Junglaus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 Intimar a parte autora para manifestar acerca da impugnação apresentada 

de fls. 189/194, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81087 Nr: 2498-76.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane da Cruz Coenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:9244/O

 Vistos etc.

Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF propôs ação de cobrança 

em face de Fabiane da Cruz Coenga, ambos devidamente qualificados nos 

autos, ao argumento de que firmou contrato de mútuo credinâmico nº 

300000311242 na data de 01/09/2009 no valor de R$ 30.743,52 (trinta mil, 

setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a ser 

quitado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas.

Que diante da inadimplência da requerida com o acréscimo do percentual 

de 20% - Cláusula de Inadimplência - pretende o recebimento da quantia 

de R$ 50.251,88 (cinquenta mil duzentos e cinquenta um real e oitenta e 

oito centavos).

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 05/64, ao qual foi 

recebida às fls. 67.

Devidamente citada (fls. 92), a requerida apresentou contestação 

requerendo gratuidade de justiça, alegando como preliminar a ausência de 

interesse de agir por inobservância do parágrafo sétimo da cláusula nona, 

sendo que no mérito, colaciona que houve alteração das cláusulas 

contratuais se tornando abusiva ferindo o Código de Defesa do 

Consumidor e sucessivamente seja reconhecido como devido o valor 

apontado pelo autor de R$ 17.729,16 (fls. 96/107).

Réplica (fls. 113/120).

Indagados quanto ao interesse na produção de provas (fls. 123), não 

houve manifestação nos autos (fls. 126).

É o relatório. Decido.

Estando as partes devidamente representadas e presentes as condições 

da ação e pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular, 

passo ao julgamento da lide na forma do art. 355, inciso I do CPC.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Aduz a requerida que houve descumprimento do parágrafo sétimo da 

cláusula nona pela ausência de negociação entre as partes.

Tenho que razão não assiste a requerida, eis que da análise da referida 

cláusula não se convencionou a condição de interposição da ação a 

prévia negociação entre as partes, motivo pelo qual a rejeito.

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Aduz a requerida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao 

passo que a requerente refutou os argumentos delineados em sua réplica.

Contudo tenho que razão assiste a requerida, eis que o estatuto 

consumerista deve ser aplicada às entidades de previdência privada em 

suas relações jurídicas com seus sócios participantes quando da 

celebração de contrato de mútuo, conforme inteligência da Súmula 321 do 

STJ, ex vi:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - MÚTUO 

HABITACIONAL - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - 

ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA - FUNCEF - 

ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NÃO INCIDÊNCIA DAS 

REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES 

SEGUNDO AS REGRAS CONTRATUAIS - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO 

SALDO DEVEDOR - REAJUSTE PRÉVIO E POSTERIOR AMORTIZAÇÃO - 

TABELA PRICE AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL VEDADA - 

REPETIÇÃO EM DOBRO - INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A sentença ultra petita não determina a anulação do julgado, 

mas, tão-somente, o decote da parte que excedeu os limites do pedido. 

Inexiste sentença ultra petita se a questão abordada pelo julgador, apesar 

de não estar expressamente mencionada no capítulo dos pedidos, pode 

ser extraída da interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação 

contida na peça apresentada. Em se tratando de mútuo celebrado com 

entidade fechada de previdência privada, não há que se falar em 

aplicação das regras específicas do Sistema Financeiro de Habitação. 

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades de previdência 

privada em suas relações jurídicas com seus sócios participantes, a teor 

da Súmula 321 do STJ e em razão da equiparação de tais entidades às 

instituições financeiras na oportunidade da celebração do pacto em 

revisão, o que determina a incidência da Súmula 297 do STJ, segundo a 

qual, aplica-se o CDC às instituições financeiras. O reajuste das parcelas 

do financiamento deve ser feito nos moldes contratados e não por meio do 

Plano PES/CP, uma vez que este deve incidir apenas nos contratos 

vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, o que não se amolda à 

hipótese em análise. Se a primeira parcela é paga no mês subseqüente à 

liberação do mútuo, não é ilegal ou abusivo o sistema de amortização do 

saldo devedor que determina a sua prévia atualização para após efetivar 

o abatimento da prestação. A tabela price deve ser afastada do contrato, 

uma vez que acarreta um crescimento geométrico dos juros, o que 

configura anatocismo ou capitalização mensal de juros, autorizados 

apenas em hipóteses específicas previstas em lei (Súmulas 93 do STJ e 

121 do STF), dentre as quais não se inclui o caso em comento. A 

restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, se inexiste a 

comprovação do dolo ou culpa da parte que efetua a cobrança indevida. 

(Ap 87724/2007, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2008, 

Publicado no DJE 18/09/2008)

DA INADIMPLÊNCIA

É incontroverso nos autos a realização do contrato no importe de R$ 

30.743,52 (trinta mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois 

centavos) a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e 

consecutivas, estando a requerida inadimplente em 19 parcelas na 

importância de R$ 17.729,16 (dezessete mil, setecentos e vinte e nove 

reais e dezesseis centavos), residindo a controvérsia quanto as cláusulas 

abusivas sendo elas: a) Cláusula Quinta (Sistema de Amortização – 

Tabela Price) e b) Cláusula Terceira (Inadimplência) no que tange a multa, 

juros e honorários advocatícios.

Pois bem.

 Quanto a alegada abusividade da Cláusula Quinta que dispõe sobre o 

Sistema de Amortização – Tabela Price e a Cláusula Terceira no que tange 

ao ônus incidente quando da inadimplência, afere-se que o capital foi 

oferecido de imediato a requerida sendo disposto a incidência dos juros 
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anuais (12,75%), multa contratual (2%), juros de mora diária de 0,033% ao 

dia e honorários advocatícios de 20%, tenho que os valores 

convencionados quanto aos juros não se mostram abusivos ou 

desarrazoados considerando a taxa média de mercado disposto pelo 

Banco Central do Brasil para a taxa de juros nas operações de crédito no 

período de agosto de 2009 cuja variação mensal era de 0,96 (zero vírgula 

noventa e seis) a 20,44 (vinte virgula quarenta e quatro).

Outrossim, estando a Tabela Price devidamente convencionada entre as 

partes válida é sua aplicação:

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR REJEITADA - 

DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE 

- MÉRITO - CONTRATO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO, EXCETO SE 

INFERIORES, E NÃO EM 12% AO ANO - REPETITIVO RESP 1112880/PR - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CAPITALIZAÇÃO, TAXA REFERENCIAL E 

TABELA PRICE - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA - INCIDÊNCIA NÃO 

AUTORIZADA - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É válida a desistência de acordo 

antes da sua homologação, já que este ato não mais reproduziria com 

fidelidade a vontade das partes.Nos contratos de mútuo em que a 

disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios 

praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a 

fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de 

mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a 

taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.(REsp 1112880/PR).Ante a 

não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de 

capitalização mensal de juros e comissão de permanência.(AgRg no REsp 

1.208.036/RS)."Sem a prova de que foi acordada a tabela price como 

método de cálculo, inviável a sua aplicação.A incidência da TR é válida 

apenas nos contratos posteriores à Lei 8177/91, e desde que 

convencionada (Súm. 295 do STJ).Mantém-se o percentual estipulado 

para os honorários advocatícios quando atende aos critérios definidos no 

artigo 20, §3º, do CPC.A repetição de indébito na forma simples é admitida 

se evidenciada a cobrança de encargo indevido na avença. Se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e 

as despesas (art. 21 do CPC). (Ap 40360/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Quanto a incidência da multa contratual de 2% e mora diária de 0,033% ao 

dia, entendo que sua convenção e valores não se mostraram 

desarrazoados como alegado pela requerida, motivo pelo qual as 

mantenho.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO 

CONTRATUAL – ENCARGOS ABUSIVOS – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DAS 

REGRAS DO CDC – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE PISO – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CLÁUSULA 

CONTRATUAL INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

DIREITO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS E 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS – JUROS 

MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO INEXISTENTE NA RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO - 

TABELA PRICE – VALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ARBITRARIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS REGULARES NO PERÍODO DE 

NORMALIDADE DO CONTRATO – BENEFÍCIO DE ORDEM – ARTIGO 827 CC 

– IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA – MULTA 

CONTRATUAL – ENQUADRAMENTO REGULAR À LUZ DO CDC - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Não se conhece do recurso, por falta de 

interesse recursal, se a decisão agravada deliberou no mesmo sentido 

das razões recursais, o que se aplicada à pretensão de incidência das 

regras do CDC.Não há interesse processual em relação à comissão de 

permanência, diante da ausência do binômio necessidade-adequação, 

refletido na indispensabilidade do ingresso em Juízo para a obtenção do 

bem da vida pretendido e, se consubstanciando esta, na relação de 

pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio 

processual utilizado para tanto.Os juros remuneratórios fixados em 3% 

(três por cento) ao ano não é abusivo, nos termos da orientação 

jurisprudencial.“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOSa) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), 

como dispõe a Súmula 596/STF;b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;d) É admitida a revisão das 

taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” 

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 

22/10/2008, DJe 10/03/2009)A capitalização de juros, segundo o Tribunal 

Superior, “pactuada após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, ed. 31 de 

março de 2000, que foi revogada pela MP nº 2.087-27, posteriormente 

revogada pela MP nº 2.170-34, é permitida, desde que expressamente 

pactuada entre as partes”.Os juros moratórios, convencionais ou legais, 

são aqueles que decorrem do descumprimento das obrigações. Dispõe o 

artigo 406 do Código Civil de 2002 que “quando os juros moratórios não 

forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando 

provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que 

estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à 

Fazenda Nacional".Assim, mesmo que as partes possam no instrumento 

de constituição da obrigação estipular os juros que serão aplicados em 

razão da mora, eles devem estar limitados à taxa de 1% (um por cento) ao 

mês ou 12% (doze por cento) ao ano.A limitação de multa moratória em 

2% (dois por cento) mostra-se legítima e em consonância com o disposto 

no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e orientação 

jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça.Conforme 

entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há 

ilegalidade na utilização da "Tabela Price" como método de amortização do 

financiamento.Não evidenciada a cobrança de encargos ilegais no período 

de normalidade contratual, não se afasta a mora do devedor.Não se 

concede o benefício do artigo 827 do Código Civil ao devedor principal.Os 

honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, III, do CPC, 

mediante apreciação equitativa do Magistrado, levando-se em 

consideração o disposto nas alíneas do § 3, do referido artigo. (Ap 

130864/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

18/05/2015).

Contudo, quanto aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) é 

certo que havendo necessidade de ingresso de demanda judicial o 

profissional deve ser remunerado pelos seus serviços, contudo entendo 

que o percentual de 20% (vinte por cento) disposto antecipadamente ao 

ingresso da demanda implica na transferência dos encargos judiciais ao 

consumidor, portanto, demasiado, eis que sequer houve parâmetros de 

sua fixação, em total desacordo com o art. 85, §2º do CPC, motivo pelo 

qual entendo a mesma como indevida face sua evidente abusividade.

Com estas considerações, julgo parcialmente procedente a demanda 

proposta pela Fundação dos Economiários Federais-Funcef para 

condenar Fabiane da Cruz Coenga ao pagamento das parcelas atrasadas 

na forma convencionada excluindo-se tão somente os honorários 

advocatícios de 20% (parágrafo terceiro da cláusula décima terceira) 

mediante liquidação (art. 509, §2º do CPC) e extingo o feito com resolução 

do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104367 Nr: 176-15.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Caram Laurindo - 

OAB:21.522, Elida Sylbene Laurindo da Silva - OAB:6.009, Fernando 

Roberto Laurindo da Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Renato Chagas Correa da Silva - 
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OAB:5871/MS

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO c/c 

INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, PRESTADO POR 

PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTE formulado por APARECIDO PINOTI em face 

de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificado nos autos.

Aduz o requerente que por motivos de saúde outorgou a sua filha uma 

procuração com poderes para representá-lo junto ao Requerido, assim 

discriminados: “assinar renovação de contrato da conta garantida, 

podendo para tanto, emitir cheques, autorizar cobranças, receber, passar 

e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de 

cheques, efetuar transferências e/ou pagamentos, por qualquer meio, 

autorizar débito em conta relativo a operações, retirar cheques 

devolvidos, endossar cheques, requisitar e retirar cartões eletrônicos, 

sustar e/ou contra-ordenar cheques, cancelar e baixar cheques, efetuar 

resgates e/ou aplicações financeiras, efetuar saques em conta corrente e 

poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar acordos, 

confessar, transigir, desistir, assinar contrato de abertura de crédito, 

propostas de empréstimos/financiamento, aplicações, dar e receber 

citações, aceitar, assinar, avalizar, endossar e sacar notas promissórias 

e letras de câmbio, emitir, avalizar e assinar cheques, aceitar títulos e 

documentos, quitar duplicatas, depósitos e retiradas, fazer cadastros, 

recadastramento, concordar com cálculos (...)”.

Sustenta que na referida procuração não constam os poderes de 

PRESTAR AVAL, ALIENAR e HIPOTECAR, sendo que no dia 03/01/2018 

soube que os imóveis de sua propriedade e usufruto, inscritos nas 

matrículas de nº 9803, 9428, 9800 e 9796, sem sua ratificação e de sua 

esposa haviam sido alienados para a Instituição Financeira Requerida em 

razão da negociação das cédulas de crédito de nº 3543565, 201605025, 

201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 

201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031 e 

201405168.

 Ao final pugnou liminarmente pela suspensão imediata dos contratos 

acima mencionados, bem como que o Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis desta Comarca se abstenha de consolidar a propriedade dos 

imóveis objeto da lide à Instituição Financeira Requerida, bem como para 

que o seu nome, da sua esposa e demais avalistas não sejam inseridos 

pela Requerida nos órgãos de proteção ao crédito.

 No mérito, pugnou para que seja declarada a nulidade dos aditivos às 

cédulas rurais hipotecárias nº 3543565, 201605025, 201505110, 

201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 

201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 201405168 tornando 

sem efeito as averbações hipotecárias realizadas nos imóveis de 

matrícula nº 9803, 9428, 9800, 9796, os avais firmados e respectivos 

débitos. A condenação do requerido pela repetição do indébito de R$ 

290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e por danos morais na ordem 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls.37/262.

Liminar parcialmente deferida às fls. 265/266.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e documentos 

impugnando a concessão da justiça gratuita; que as garantias foram 

prestadas desde o início de cada uma das relações e que os aditivos 

foram celebrados como forma de consolidação do saldo devedor para 

postergação do débito permanecendo as garantias originárias; que o 

imóvel de matrícula nº 9428 não pertence ao requerente não constando o 

registro do usufruto no CRI; que eventual nulidade deve ser observada a 

necessidade de ressarcimento dos valores pagos ao requerente; que não 

há valores a serem restituídos ao requerente a título de repetição de 

indébito; que os danos morais inexistem, bem como a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova (fls. 291/311).

O requerido interpôs recurso de agravo de instrumento da decisão que 

deferiu parcialmente a liminar ao requerente (fls. 1658/1671) sob o 

respectivo n. 1003450-24.2018.8.11.0000.

Réplica (fls. 1679/ 1706).

Determinado a especificação de provas (fls. 1743), o requerente pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (fls. 1746/1749), sendo que o requerido 

pugnou pela colheita de depoimento pessoal do requerente e oitiva da 

testemunha Maria de Fátima Azoia Pinoti (fls. 1750), sendo o feito saneado 

às fls. 1753/1754.

Juntada do Agravo de Instrumento n. 1003450-24.2018.8.11.0000 ao qual 

foi desprovido mantendo a decisão liminar de fls. 265/266 (fls. 1759/1770).

Audiência de instrução realizada sendo colhido o depoimento pessoal do 

requerente e da testemunha Maria de Fátima Azoia Pinoti (fls. 1794/1807).

As partes apresentaram memoriais escritos às fls. 1809/1828 e 

1829/1831.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Estando as partes devidamente representadas e presentes as condições 

da ação e pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo 

passo ao julgamento da lide.

Tratando-se o requerente de pessoa maior de 60 (sessenta) anos (Lei nº 

10741/03) e por se tratar de relação de consumo (art. 2º e 17º, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor) necessário se faz a aplicação dos 

referidos estatutos para o julgamento da lide.

Aduz o requerente que por problemas de saúde outorgou poderes a sua 

filha, Maria de Fátima Azoia Pinoti para gerir seus negócios, contudo não 

lhe concedeu poderes específicos para alienar, hipotecar ou prestar aval 

sobre os imóveis de matricula nº 9803, 9428, 9800 e 9796 culminando na 

realização de 14 (quatorze) aditivos às cédulas rurais hipotecárias 

anteriormente firmadas, sendo o seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção de crédito, cobrado na quantia de R$ 290.000.00 (duzentos e 

noventa mil reais) e causando-lhe prejuízos de ordem moral ao qual 

entende fazer jus a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

 Quanto a requerida, esta sustenta que as garantias foram prestadas 

desde o início de cada uma das relações e que os aditivos foram 

celebrados como forma de consolidação do saldo devedor para 

postergação do débito permanecendo as garantias originárias; que o 

imóvel de matrícula nº 9428 não pertence ao requerente não constando o 

registro no CRI do usufruto; que eventual nulidade deve ser observada a 

necessidade de ressarcimento dos valores pagos ao requerente; que não 

há valores a serem restituídos ao requerente; que os danos morais 

inexistem, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Esses são os fatos controversos expostos pelas partes.

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO

No que tange a impossibilidade de se aplicar a inversão do ônus da prova 

alegado pela requerida e deferido em sede de liminar ao requerente, tenho 

que razão não assiste ao requerido, a uma, porque ficou claramente 

demonstrado a verossimilhança de suas alegações e hipossuficiência 

ante o Banco requerido (art. 6º, inciso VIII do CDC), a duas, pela 

manutenção da liminar que inverteu o ônus da prova quando do julgamento 

do Agravo de Instrumento n. 1003450-24.2018.8.11.0000.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – 

EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – 

DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE 

DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – 

VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

(DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM 

APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI 

PARCIALMENTE PROVIDO. Incontestável a condição de hipossuficiente e 

vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora 

sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a 

mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios 

jurídicos, em especial contratos bancários. Se não há nos autos elementos 

capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, 

todo o teor do financiamento, mormente que o empréstimo contratado 

deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de 

consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por 

conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de 

proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), 

sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de 

uma senhora com idade avançada e semianalfabeta.O desconto indevido 

de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura 

dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De 
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acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 

deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a 

extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de 

se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor 

arbitrado que atendeu a tais critérios. Se a Fazenda Pública não é parte no 

processo e se a proibição se apresenta somente nesse sentido, havendo 

possibilidade inclusive de honorários em face de Fazenda Pública distinta, 

evidente a possibilidade de fixação de honorários à Defensoria Pública, no 

caso concreto. (Ap 27688/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017)

 DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

No que tange a impugnação a justiça gratuita concedida ao requerente, 

tenho que razão não assiste ao requerido, uma vez que da narrativa fática 

e documentos que acompanharam a exordial afere-se que apesar do 

mesmo possuir imóveis de valor considerado, estes são objeto de 

discussão nestes autos e com diversas averbações e hipotecas sobre os 

mesmos, o que por si só implica em dificuldade na sua liquidação para o 

custeio das custas e taxas judiciais.

Outrossim, entendo que o requerente ab initio preencheu os requisitos do 

art. 98 do Código de Processo Civil, não havendo insurgência do Banco 

requerido quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento 

(fls. 1661/1671) ou efetiva comprovação nos autos que o mesmo possui 

outros bens passiveis de suportar o encargo, ônus este que o competia, 

motivo pelo qual a rejeito.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CIVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

– PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO PEDIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO 

CONTRÁRIA PELO IMPÚGNANTE – JUSTIÇA GRATUÍTA DEFERIDA – 

SENTENÇA IRRETOCÁVEL – DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido.1. Em se tratando de impugnação ao valor da causa em 

incidente separado, o recurso cabível é o de apelação, segundo a Lei de 

Regência. 2. O artigo 4º da Lei 1.050/50, não colide com o artigo 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, bastando à parte, para que obtenha o 

beneficio da assistência judiciária, a simples afirmação de pobreza, até 

prova em contrario. (STF, 1ª. Turma, RE nº 207.382-2/RS, Ministro ILMAR 

GALVÃO, j. 22.04.1997). (RT-748/172). 3. Não conseguindo o impugnante 

demonstrar o que se pretendia, ônus que lhe competia, de rigor é a 

manutenção da decisão fundamentada de primeiro grau que deferiu a 

prestação jurisdicional gratuita. 4. O fato de ter diversas execuções, 

registros negativos junto a órgãos de restrição de crédito, quando o 

bastante para presumir que o impugnado não está bem de sua saúde 

financeira, albergando o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, 

não se confundindo com possível existência de bens materiais, aspectos 

distintos e inconciliáveis ao que se pretende”. (Ap 136267/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA DE IMÓVEL 

FIRMADO PELA CEF - FALTA DE ANUÊNCIA DO ÓRGÃO - INADIMPLÊNCIA 

DO COMPRADOR - PEDIDO DE DESFAZIMENTO CUMULADO COM DANOS 

MORAIS - JULGAMENTO ESCORREITO - PRELIMINARES DE DESERÇÃO E 

JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITADAS - ILEGITIMIDADE ATIVA - 

DESCABIMENTO - INOCORRÊNCIA - APELO IMPROVIDO. Argumentam os 

apelados que o recorrente não faz jus ao benefício da assistência 

judiciária, pois, possuem bens suficientes para pagarem as custas 

processuais devidas, o que redundaria na deserção do recurso. No caso 

em tela, os apelados não se desincumbiram do ônus da prova, aduzindo 

apenas que os apelantes são comerciantes, além disso possuem diversos 

bens, sem trazer aos autos elementos que respaldassem a revogação 

pleiteada. Logo, presume-se a insuficiência econômica da apelada, 

inclusive tal tema já foi suscitado em 1º grau, tendo o juízo monocrático 

acertadamente julgado improcedente a impugnação ao pedido de justiça 

gratuita. A rescisão contratual determinada na instância originária, embora 

não tenha sido objeto de pedido expresso na exordial, antecede, de forma 

lógica, a reintegração na posse do bem sub judice, pois sem a adoção 

desta providência, a prestação jurisdicional se revelaria inócua, uma vez 

que estaria sendo convalidada a relação que deu ensejo a medida 

pleiteada. Daí por que, inexiste qualquer conduta arbitrária do juízo 

monocrático, pois agiu em conformidade com os princípios que norteiam o 

ordenamento jurídico, sendo certo que, não seria possível que o bem 

fosse reintegrado ao apelado sem a prévia declaração da rescisão 

contratual. Os Tribunais Pátrios têm interpretado neste sentido os efeitos 

da inadimplência em contratos que regulam obrigações pessoais, como é o 

caso em tela. São avenças (repita-se) conhecidas como “contrato de 

gaveta” que estão sujeitas à rescisão quando rompidas pelas partes. Não 

tendo os recorrentes em sua defesa negado a existência do vínculo 

obrigacional com os apelados, tendo reconhecido taxativamente sua 

obrigação, comprometendo-se a quitar as prestações do financiamento, 

não há de falar em ilegitimidade alguma”. (Ap 46026/2007, DES. MUNIR 

FEGURI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2007, Publicado no DJE 28/08/2007).

DA NULIDADE

Pois bem, passando a análise da procuração outorgada por Aparecido 

Pinoti e Laurinda Viana Azoia Pinoti a Maria de Fátima Azoia Pinoti (fls. 

74/75) não se verifica os poderes para ALIENAR, HIPOTECAR e prestar 

AVAL nos respectivos imóveis de matrícula n. 9803, 9796, 9800 e 9428, 

sendo que até mesmo inexiste qualquer menção dos referidos imóveis no 

referido instrumento.

Afere-se da leitura das matrículas do CRI de Juara n. 9796 (fls. 77/87), n. 

9428 (fls. 88/111), n. 9800 (fls. 112/122) e n. 9803 (fls. 123/135) os 

efetivos registros das hipotecas referentes aos seguintes aditamentos às 

cédulas de crédito bancário:

a) N. 3543565 sobre o imóvel de matrícula n. 9803 (fls. 136/144);

b) N. 201605025 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 145/153);

c) N. 201505110 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 154/162);

d) N. 201605024 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 163/170);

e) N. 201505001 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 171/179);

f) N. 201605030 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 180/188);

g) N. 201505116 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 189/197);

h) N. 003999309 sobre o imóvel de matrícula n. 9800 e 9796 (fls. 198/206);

i) N. 201405155 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 207/215);

j) N. 201505029 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 216/224);

k) N. 201505007 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 225/233);

l) N. 201505117 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 234/242);

m) N. 201605031 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 243/251);

n) N. 201405168 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 252/262).

A respeito do mandato, o Código Civil é claro ao dispor que o mesmo só 

confere poderes de administração, sendo que para alienar, hipotecar, 

transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração 

ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos (art. 

661, §1º do CC).

“Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de 

administração. § 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros 

quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a 

procuração de poderes especiais e expressos”.

Como acima colacionado, não consta na referida procuração a 

identificação do objeto, quais sejam, as matrículas n. 9796, 9428, 9800 e 

9803 indo de encontro com o Enunciado 183 do CJF:

“Para os casos em que o paragrafo primeiro do art. 661 exige poderes 

especiais a procuração deve conter a identificação do objeto”.

Necessário colacionar que o negócio jurídico tem como pressuposto a 

declaração da vontade do agente:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei”.

O vício na formação do pode invalidar o negócio jurídico. Dispõe o Código 

Civil:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a 

sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem 

cominar sanção".

Por outro lado, o mandato para os atos da vida civil está disciplinado 

naquele Código. Cabe destacar os seguintes dispositivos:

“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes 

para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração 

é o instrumento do mandato.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 
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mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante. § 1o O instrumento particular deve conter a indicação do 

lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a 

data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes 

conferidos.

(...)

§ 2o O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a 

procuração traga a firma reconhecida.

Art. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, 

pode substabelecer-se mediante instrumento particular.

Art. 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.

Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o 

ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser 

celebrado por escrito”.

Assim, o mandato pode ser expresso, verbal ou tácito, mas quando a lei 

exigir a forma escrita ou o instrumento público não se admite outra forma.

O mandato pode ser geral ou especial, conforme os poderes outorgados. 

Dispõe o CC/02:

“Art. 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios 

determinadamente, ou geral a todos os do mandante.

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de 

administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos 

que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de 

poderes especiais e expressos.

§ 2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem 

poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome 

foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato 

inequívoco, e retroagirá à data do ato.

Art. 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato, ou proceder 

contra eles, será considerado mero gestor de negócios, enquanto o 

mandante lhe não ratificar os atos”.

Logo, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos 

que exorbitem da administração ordinária é requisito que o mandato seja 

especial e também expresso.

A regra é a mesma que vinha contida no Código revogado, mesmo que à 

sua época o requisito “expresso” ensejasse dificuldade na sua 

interpretação. Dispunha o CC/16:

“Art. 1.295. O mandato em termos gerais só confere poderes de 

administração.

§ 1º Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos, 

que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de 

poderes especiais e expressos. § 2º O poder de transigir (art. 1.025 a 

1.036) não importa o de firmar compromisso (arts. 1.037 a 1.048)”.

A matéria, entretanto, continua uniforme no Superior Tribunal de Justiça na 

linha de que nas hipóteses do art. 661, 1º do CC/02 (assim como na 

regência do CC/16) há necessidade de ser expresso com adequada 

identificação do bem objeto daqueles poderes. Orientam os precedentes 

do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA REALIZADA MEDIANTE 

PROCURAÇÃO COM PODERES EXPRESSOS. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE NO MANDATO. (...) 3. O acórdão recorrido assentou 

que a procuração acostada aos autos outorgou poderes expressos à 

procuradora do réu para vender o imóvel objeto da demanda, inexistindo 

irregularidade no mandato, constando dos autos, também, a comprovação 

do pagamento integral do preço, o que permitiu concluir ser hígida a 

compra e venda realizada.4. Na espécie, para elidir as conclusões do 

aresto impugnado, quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à 

adjudicação do imóvel, seria necessário reexaminar o conjunto 

fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, 

a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 

1537919/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2018, DJe 13/08/2018)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE 

COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO 

REALIZADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO DE MANDATO QUE NÃO 

ESPECIFICOU OS IMÓVEIS. SIMULAÇÃO EM DETRIMENTO DO ESPÓLIO. 

MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.(...) 3. Para 

realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, 

tal qual a alienação de bens imóveis, exige-se a outorga de poderes 

especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser 

negociado. Precedentes. (...) Recurso especial não conhecido”. (REsp 

262.777/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/02/2009, DJe 26/02/2009)

“CIVIL E PROCESSUAL - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - PODERES ESPECÍFICOS 

E EXPRESSOS. I - Tratando-se de ato típico de alienação, que transcende 

da administração ordinária, a cessão do direito de uso exige a outorga de 

poderes especiais e expressos. II - Recurso conhecido e provido”. (REsp 

170.294/PA, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro 

WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/1998, DJ 

14/09/1998, p. 58)

“CIVIL E PROCESSUAL - ALIENAÇÃO DE IMOVEL - PODERES ESPECIFICOS 

E EXPRESSOS - MATERIA DE FATO. I - TRATANDO-SE DE ATO TIPICO DE 

ALIENAÇÃO, QUE TRANSCENDE DA ADMINISTRAÇÃO ORDINARIA, A 

CESSÃO DE USO EXIGE A OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS E 

EXPRESSOS. II - A MATERIA FATICA DA LIDE, EM QUE SE ANCOROU O 

ARESTO RECORRIDO, NÃO PODE SER REVISTA EM SEDE DE ESPECIAL 

(SUM. 7/STJ). III - RECURSO NÃO CONHECIDO”. (REsp 79.660/RS, Rel. 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/1996, 

DJ 17/02/1997, p. 2164)

É o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO POR MANDATO. 

PODERES. O mandato em termos gerais só confere poderes de 

administração; e para alienar e hipotecar bens é necessário instrumento 

com poderes especiais (específicos) e expressos (individuação do bem), 

por exegese do art. 661, §1º do CC/02 (art. 1.295, § 1º do CC/16). A 

alienação fiduciária de imóvel em garantia de contrato de crédito bancário 

firmado por procuração requisita que o instrumento procuratório seja 

outorgado com observância daqueles requisitos; e o vício na sua 

formação invalida o ato jurídico. - Circunstância dos autos em que a 

procuração foi outorgada com poderes especiais, mas sem expressa 

identificação do imóvel a alienar; o instrumento é ineficaz; e se impõe julgar 

procedente a ação para reconhecer a nulidade da garantia. RECURSO 

PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70078522034, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

30/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE BENS 

IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. 

MANDATO. PODERES. Nos termos do §1º do art. 661 do CC, para alienar, 

hipotecar, transigir ou praticar quaisquer atos que exorbitem da 

administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e 

expressos. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70077076321, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 09/08/2018)

 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

NULIDADE DE FIANÇA. MANDATO SEM PODERES ESPECÍFICOS. 

SENTENÇA REFORMADA. (...) Nos termos do art. 661, §1º do CC, para 

alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que 

exorbitem da administração ordinária, há necessidade de procuração com 

poderes especiais e expressos, o que faltou ao caso em comento. (...) 

APELO PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70071083455, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 27/10/2016)

“APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. HIPOTECA FIRMADA PELO PRÓPRIO EMITENTE DAS 

CÉDULAS NA CONDIÇÃO DE PROCURADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE 

PODERES PARA TAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA PRESTADA. Consoante 

disposto no artigo 653 do CC/2002, a procuração é o instrumento do 

mandato, sendo que para hipotecar bens exigem-se poderes especiais e 

expressos (§ 1º do art. 661 do CC/2002). Ausência de comprovação de 

que o emitente das cédulas tinha procuração ou poderes especiais para 

assumir obrigações em nome dos embargantes. Ônus da prova, com o 

qual não se desincumbiu, da instituição financeira que contratou com o 

terceiro. Ineficácia da hipoteca realizada pelo emitente das cédulas. 

Litigância de má-fé afastada. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70028792570, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 02/04/2009)
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 “CONFISSÃO DE DÍVIDA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - PROCURAÇÃO - 

PODERES EXPRESSOS E ESPECIAIS - AUSÊNCIA - A confissão de dívida 

firmada por procurador, necessita de poderes especiais e expressos, 

inclusive com a descrição do bem a ser ofertado em garantia - Matéria 

insuscetível de ser suprida por prova testemunhal - Apelo improvido”. 

(Apelação Cível Nº 70000257014, Décima Câmara Cível, Tribunal deJustiça 

do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 16/12/1999)

“PROCURAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. Honorários. A alienação de bens, 

através de procurador, somente opera efeitos se o instrumento for 

específico e os poderes, além de especiais, expressos. Não havendo 

condenação, a base para a incidência dos honorários é o valor da causa”. 

(Apelação Cível Nº 593113293, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: João Andrades Carvalho, Julgado em 28/04/1994)

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROCURACAO. AUSENCIA DE 

PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS. FALTANDO A PROCURACAO 

PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS, NAO PODE SUBSISTIR O NEGOCIO 

REALIZADO. SENTENCA CONFIRMADA”. (Apelação Cível Nº 583031141, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elias Elmyr 

Manssour, Julgado em 02/10/1984)

Alega ainda a parte requerida que as garantias foram prestadas desde o 

inicio de cada uma das relações e que os aditivos foram celebrados como 

forma de consolidação do saldo devedor para postergação do débito 

permanecendo as garantias originárias.

Contudo não se discute nestes autos a nulidade dos contratos anteriores 

que levaram aos aditivos, mas tão somente os 14 (quatorze) aditamentos 

às cédulas de crédito bancária acostadas às fls. 136/262, sendo forçoso 

reconhecer que pela ausência de poderes específicos e delimitação exata 

do bem, conforme acima delineado e ante a ausência de ratificação do ato 

pelo requerente e testemunha, conforme depoimentos colhidos em juízo, 

ausente está a convalidação do ato como tenta fazer crer, eis que não se 

aplica ao fato a teoria da aparência, conforme dicção do art. 662 do 

Código Civil “Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha 

sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome 

foram praticados, salvo se este o ratificar”.

Ao ser ouvido em juízo, a parte autora declarou que: “deu procuração 

para sua filha porque o requerente e sua mulher estavam para Paraguaçú 

por motivos de doença. Que sua esposa estava doente e aproveitou para 

fazer um check-up. Que por precisar de dinheiro ela pegava e mandava. 

Que era só o negócio do dinheiro. Que o restante quanto a procuração 

para vender não deu poderes. Que somente ela (filha) era a responsável 

e não havia outro gestor...”

A informante Maria de Fátima Azoia Pinoti em juízo declarou: “Que os 

poderes foram outorgados porque a conta era em Cuiabá e ele morava em 

Juara. Que seu pai fez várias cirurgias. Que ele não tinha muita 

paciência.....que o modelo da procuração lhe foi entregue pelos 

requeridos..que o requerente não detinha conhecimento de todas as 

transações..as contratações eram de acordo com a necessidade...que o 

requerente não detinha conhecimento das alienações fiduciárias...”.

Quanto a alegação que o imóvel de matrícula 9428 não pertence ao 

requerente e que o usufruto não se encontra registrado, tenho que razão 

não assiste ao mesmo.

Da análise da matrícula n. 9.428 (fls. 88/111), referente a Fazenda Lúcia 

Maria, o requerente consta como usufrutuário do bem e como acima 

delineado e comprovado nos autos pela procuração de fls. 74/75 não 

outorgou poderes específicos para prestar o respectivo aval/anuência 

acerca da hipoteca realizada no mesmo o que culminou aos aditivos às 

cédulas bancárias n. 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 

201605030, 201505116, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 

201605031, 201405168 e inserindo o mesmo como devedor solidário da 

dívida discutida.

Demonstrado ainda pelos documentos encartados nos autos que o 

requerente é usufrutuário do bem desde 23/04/1999, conforme leitura das 

matrículas 3.530 (AV 1/3 Registro 2/3.530) e matrícula 9.428.

 Alega o requerido que em caso de eventual nulidade deve ser observada 

a necessidade de ressarcimento dos valores pagos ao requerente.

Contudo, tenho que razão não assiste ao requerido, uma vez que da 

narrativa da peça contestatória o requerido afirmou que os aditivos foram 

celebrados em sucessão aos contratos originários não se comprovando 

nos autos o efetivo depósito em conta bancária do requerente de qualquer 

quantia em espécie advinda dos respectivos aditivos, não se 

desincumbindo do seu ônus, conforme preleciona o art. 373, inciso I do 

CPC.

 Assim, como a procuração de fls. 74/75 não outorgou poderes especiais 

e expressos com a individualização dos bens imóveis e registrados sob a 

matrícula nº 9803, 9428, 9800 e 9796 e na linha antes desenvolvida a 

garantia e o gravame restam irregulares.

Com efeito, o mandato em termos gerais só confere poderes de 

administração; e para alienar e hipotecar bens é necessário instrumento 

com poderes especiais (específicos) e expressos (individuação do bem), 

por exegese do art. 661, §1º do CC/02 (art. 1.295, § 1º do CC/16), onde o 

vício na sua formação invalida o ato jurídico, o que impõe julgar procedente 

a lide para reconhecer a nulidade dos aditivos às cédulas de crédito 

hipotecárias nº 3543565, 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 

201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 

201505117, 201605031, 201405168 e consequentemente seu débito, 

alienação e tornando sem efeito os avais firmados e as averbações 

hipotecárias realizadas nos imóveis de matrícula nº 9803, 9428, 9800, 

9796 e demais atos subsequentes.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Quanto a repetição de indébito, pretende o requerente a restituição da 

quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) nos termos do 

art. 42, parágrafo único do CDC, ao passo que o requerido alega que não 

existem valores a serem restituídos.

Alega o requerente que foi descontado indevidamente de sua 

conta-bancária a quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) 

da seguinte forma:

a) Cédula n. 3543565 – R$ 40.000,00;

b) Cédula n. 201505110 – R$ 50.000,00;

c) Cédula n. 201505116 – R$ 72.000,00;

d) Cédula n. 003999309 – R$ 50.000,00;

e) Cédula n. 201405155 – R$ 28.000,00;

f) Cédula n. 201505117 – R$ 50.000,00.

Pois bem, da análise dos aditivos à cédula de crédito bancária n. 3543565 

(fls. 136/144), n. 201505110 (fls. 154/162), n. 201505116 (fls. 189/197), n. 

003999309 (fls. 198/206), n. 201405155 (fls. 207/215) e n. 201505117 

(fls. 234/242), afere-se que os referidos descontos foram efetuados 

quando das assinaturas dos mesmos, ao qual acima restou demonstrado 

que a mandatária Maria de Fátima Azoia Pinoti não detinha poderes para 

alienar, hipotecar e prestar aval em nome de Aparecido Pinoti e Laurinda 

Viana Azoia Poniti.

 O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável”.

Assim, do texto legal depreende-se que os descontos ocorridos quando 

da realização do aditivo às cédulas de crédito bancário ocorreram de 

forma indevida, havendo a subsunção à norma consumerista acima, 

motivo pelo qual ante a má-fé da requerida, entendo devido a restituição 

ao requerente da quantia de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO – MULTA POR 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – CLÁUSULA ABUSIVA – NULIDADE – 

DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DO AUTORIZADO PELO 

CORRENTISTA – “ESTOURO DA CONTA” COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC 

– DANO MORAL – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO (R$10.000,00) – OMISSÃO – CONTRADICÃO – 

OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – 

REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS PROCRÁSTINATÓRIOS – 

MULTA DE DOIS POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA 

– PREVISÃO DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS.Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou 

acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente 

nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os 

embargos de declaração não se prestam para sanar eventual 

inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.Ainda que a 

parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de 

pré-questionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente 
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todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a 

fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da 

lide.Se a parte dissente dos fundamentos esposados no aresto 

embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide”. (ED 92948/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

26/09/2016)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS - MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANOS MORAIS - REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES - VALOR 

DOS DANOS MORAIS REDUZIDOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.A má-prestação de 

serviços revela-se pela falta dos cuidados necessários na contratação, 

vale dizer, em razão da falta de exigência de identificação pessoal do 

contratado, conferência de documentos e assinaturas, etc. Possível a 

condenação de repetição de indébito e danos morais, que não se revelam 

bis in idem. O valor da indenização por danos morais tem que ser fixado 

com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. (Ap 

29009/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)

DO DANO MORAL

Para a configuração de eventual dano moral experimentado pelo 

requerente necessário que haja ação ou omissão do requerido, nexo 

causal e o dano, eis que prescindível de culpa, eis que a responsabilidade 

da requerida é objetiva.

Como acima exposto o requerente teve seu nome negativado em razão da 

transação financeira ao qual não outorgou poderes (fls. 74/75) para 

alienar, hipotecar e prestar aval ao qual foi objeto de gravame nos imóveis 

de matrícula n. 9796 (fls. 77/87), n. 9428 (fls. 88/111), n. 9800 (fls. 

112/122) e n. 9803 (fls. 123/135) com os respectivos registros das 

hipotecas referentes aos seguintes aditamentos à cédula de crédito 

bancário que somados alcançam a cifra superior de R$ 5.226.184,00 

(cinco milhões duzentos e vinte e seis mil cento e oitenta e quatro reais):

a) N. 3543565 sobre o imóvel de matrícula n. 9803 (fls. 136/144);

b) N. 201605025 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 145/153);

c) N. 201505110 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 154/162);

d) N. 201605024 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 163/170);

e) N. 201505001 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 171/179);

f) N. 201605030 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 180/188);

g) N. 201505116 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 189/197);

h) N. 003999309 sobre o imóvel de matrícula n. 9800 e 9796 (fls. 198/206);

i) N. 201405155 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 207/215);

j) N. 201505029 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 216/224);

k) N. 201505007 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 225/233);

l) N. 201505117 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 234/242);

m) N. 201605031 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 243/251);

n) N. 201405168 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 252/262).

Afere-se, ainda que o requerente foi cobrado indevidamente na quantia de 

R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), face a falha na prestação 

do serviço da requerida que não observou os requisitos legais para a 

formalização dos aditivos, conforme acima demonstrado.

Presentes, portanto os pressupostos do art. 5º, inciso V da Constituição 

Federal, do art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil c/c art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor para configuração do dano moral:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 

da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Para tanto, a quantificação do dano moral deve ser analisado com o fim de 

evitar enriquecimento ilícito, desde que atendendo a razoabilidade e o 

caráter pedagógico, eis que desnecessário a demonstração da extensão 

do dano, eis que presumido, tendo assim decidido o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO 

CPC/2015 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DÉBITO INDEVIDO DE VALORES NOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem 

como da negativação indevida há o dever de indenizar. (...). (AgRg no 

AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (Ap 122548/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) 

(AgR 61206/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO MOMENTO – 

PRECLUSÃO - COBRANÇA INDEVIDA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM – MANTIDO - 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À HIPÓTESE - PREQUESTIONAMENTO 

EXCPLICITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.É vedado à parte discutir no curso do processo as 

questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência 

do artigo 507 do Código de Processo Civil.A inscrição indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente constitui motivo suficiente para 

responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da 

efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral in re 

ipsa, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do 

dano.Mostrando-se proporcional o valor da indenização, necessária a 

manutenção do quantum uma vez que atendeu ao binômio: reparação e 

prevenção à reincidência de ato ilícito.Para fins de prequestionamento, o 

julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos 

legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da 

decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (Ap 

34764/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, 

Publicado no DJE 19/09/2018)

Assim, considerando a idade do requerente (77 anos), o montante dos 14 

(quatorze) aditivos às cédulas de crédito bancário de R$ 5.226.184,00 

(cinco milhões duzentos e vinte e seis mil cento e oitenta e quatro reais), a 

negativação do seu nome, a registro indevido dos gravames sobre os 

imóveis n. 9796, 9800, 9824 e 9803, inclusive sobre bem ao qual detém 

usufruto e a repetição do indébito, pela falha na prestação do serviço da 

requerida, entendo como razoável a reparação pelos danos morais 

sofridos em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada aditivo celebrado, que deverão ser 

corrigidos monetariamente desde a assinatura dos mesmos e acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Da narrativa fática, afere-se que o requerido alterou a verdade dos fatos 

com o fim de obter objetivo ilegal ao negativar o nome do requerente a 

alienar/hipotecar e aceitar aval sem que houvesse poderes expressos na 

procuração de fls. 74/75, eis que tais atos não foram ratificados em juízo, 

sendo inclusive informado por Maria de Fátima que o instrumento lhe foi 

entregue pelos requeridos.

Assim, reconheço a incidência do art. 80, inciso II do CPC e entendo como 

devido a sua condenação em multa de 1% (um por cento) do valor 

corrigido da causa, conforme dicção do art. 81 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto julgo parcialmente procedente a demanda proposta por 

Aparecido Pinoti em face do Banco Bradesco, ambos devidamente 

qualificados nos autos para confirmar a liminar de fls. 265/266; declarar a 

nulidade dos aditivos às cédulas de crédito hipotecárias nº 3543565, 

201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 

003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 

201405168 e consequentemente seu débito, alienação e tornando sem 
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efeito os avais firmados e averbações hipotecárias realizadas nos imóveis 

de matrícula nº 9803, 9428, 9800, 9796 e demais atos subsequentes e 

condenar o requerido ao pagamento pela repetição de indébito na quantia 

de R$ 580.000.00 (quinhentos e oitenta mil reais) corrigidos pelo INPC a 

partir do desembolso e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação, bem como em danos morais na quantia de R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

assinatura dos aditivos às cédulas de crédito hipotecário e acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação.

Condeno, ainda o requerido por litigância de má-fé em multa de 1% (um por 

cento) do valor corrigido da causa, conforme dicção do art. 81 do CPC.

Consequentemente extingo o feito com resolução de mérito nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas/taxas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Expeça-se ofício ao CRI de Juara para o cancelamento das hipotecas e 

avais firmados nos imóveis de matrícula n. 9803, 9428, 9800, 9796 

referente aos aditivos às cédulas de crédito hipotecárias nº 3543565, 

201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 

003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 

201405168 e consequentemente seu débito, tornando sem efeito as 

averbações hipotecárias realizadas nos imóveis de matrícula nº 9803, 

9428, 9800, 9796, os avais firmados.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso (Código 

110746).

P.R.I. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com 

as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8406-80.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Marin Gasparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, Luis Fernando Decarini - OAB:9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101034 Nr: 7282-62.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por APARECIDO PIRES DE 

CAMPOS em face de MARIA GENI BARBOSA DE ASSIS, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

Narra a inicial que o requerente contraiu núpcias com a requerida em 

26/01/1980, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que ambos 

estão separados de fato há mais de 23 anos.

Afere-se, ainda, que não há bens a serem partilhados e que durante a 

união o casal teve 05 (cinco) filhos, hoje todos maiores e capazes.

 Ao final, pugna pela decretação do divórcio.

Acostados a inicial vieram os documentos de fls. 07/12.

Devidamente citado (fl. 27), a requerida deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para apresentar contestação (fl. 28).

O requerente manifestou-se à fl. 30, pugnando pela decretação da revelia 

da requerida e pelo julgamento antecipado da lide.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisando os autos, observo que apesar de devidamente citada, a 

requerida quedou-se inerte ao chamamento judicial, razão pela qual 

DECRETO A SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do Código de Processo 

Civil.

 Demais disso, presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, também do 

Código de Processo Civil.

As partes são legítimas, estando presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que 

alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 

tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação 

de fato do casal, para a decretação do divórcio.

Assim tenho que a pretensão do requerente deve ser acolhida, razão pela 

qual JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO do casal, nos 

termos do art. 226, § 6º da Constituição Federal, 1.580 do Código Civil e 40 

da lei 6.515/77, declarando cessados os deveres de coabitação, 

fidelidade recíproca e regime matrimonial de bens.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas face a gratuidade judiciária.

P.R.I. Ciência a Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 1087-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goiazém-Goiania de Armazéns Gerais Ltda, Pedro 

Abraão Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce de Oliveira Silva Campos 

- OAB:12923, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB:8787

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

reintegrar definitivamente a requerente na posse do imóvel descrito na 

inicial, situado na Avenida José Alves Bezerra nº 1522, Bairro Centro, 

Juara/MT com fulcro no art. 487, inciso I do CPC e fixo como prazo de 

desocupação voluntária 15 (quinze) dias.EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser 
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concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na 

hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos 

requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento 

contratual admitido pelo Agravante. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 21/08/2018)Por conseguinte, condeno a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC.Presentes os requisitos do art. 80, inciso II (alterar a 

verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal) 

do Código de Processo Civil condeno a parte requerida ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé que arbitro em 1% (um por cento) do valor 

corrigido da causa (art. 81 do CPC).Ante a notícia criminis informada 

nestes autos, extraia-se cópia dos autos e remeta a autoridade policial 

para as providências de estilo.P.R.I. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001355-64.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA PAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1001355-64.2018.8.11.0018 REQUERIDO: VALMIRO LUIZ DA 

SILVA Vistos etc. ILMA PAIS DOS SANTOS propôs “ação de anulação de 

protesto c/c danos morais c/c pedido de antecipação de tutela” em face de 

VALMIRO LUIZ DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos ao 

argumento que em janeiro de 2015 teve seu nome apontado para protesto 

em razão de uma dívida tributária oriunda da Fazenda Nacional no valor de 

R$ 7.462,05 (sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco 

centavos), constando como endereço do contribuinte “Rua Corumbá, n. 

1.250, Centro, Juara/MT”. Informa que tem domicílio certo atualmente na 

“Rua Corumbá, n. 230W, Centro, Juara/MT”, à época “Rua Corumbá, n. 

1.250, Centro, Juara/MT” e que o requerido a notificou do protesto por 

edital causando-lhe prejuízos quando detinha conhecimento do endereço 

da parta autora face a ter frequentado por centenas de vezes, sendo os 

familiares amigos. Pugna liminarmente pelo cancelamento do protesto e no 

mérito para que o mesmo seja declarado nulo e o requerido condenado em 

danos morais ao qual estima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A 

inicial veio acompanhada da certidão de inscrição de dívida ativa (fls. 20), 

certidão de protesto (fls. 24) e Registro Geral da Autora (fls. 28). É O 

RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Comprovado ser autora maior de 60 

(sessenta) anos, lhe defiro os benefícios do Estatuto do Idoso. A 

concessão de tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300, do Código 

de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que concorram dois 

requisitos: a probabilidade do direito substancial (“fumus boni iuris”) e o 

perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (“periculum in 

mora”). Ocorre que, no caso em tela tenho que os requisitos acima não 

restaram preenchidos, tendo em vista que, ao menos em sede de 

cognição sumária, dos documentos que acompanharam a exordial, existe 

tão somente a certidão de dívida ativa onde a parte autora tem como 

domicílio fiscal a Rua Corumbá, n. 1250, Centro, Juara/MT (fls. 20), 

endereço este igual a Certidão de Protesto (fls. 24), sendo que inexiste 

qualquer comprovação do seu domicílio fiscal nesta urbe durante o 

período declinado na inicial de 34 anos ou eventual alteração do mesmo. 

Não há informação do pagamento ou de eventual embargos a execução 

fiscal ou exceção de pré-executividade com a inicial a amparar a 

tramitação do mesmo e/ou a informação de eventual questionamento já 

analisado na execução fiscal ou qualquer causa suspensiva da 

exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR — SUSTAÇÃO DE PROTESTO — 

CDA – POSSIBILIDADE DECADÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

- INOCORRÊNCIA - FUMUS BONI JURIS — AUSÊNCIA. RECURSO 

IMPROVIDO. Hodienarmente é perfeitamente possível o protesto das 

certidões de dívida ativa, nos termos do que prevê o parágrafo único do 

artigo 1º da Lei 9.492/1997. O protesto, além de representar instrumento 

para constituir em mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é 

meio alternativo e legal conferido à Fazenda Pública para exigir o 

cumprimento da obrigação. O deferimento da tutela cautelar demanda a 

existência da plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e da 

irreparabilidade ou difícil reparação de dano (periculum in mora). A 

propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, 

sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de 

extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento 

para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. Recurso 

não provido”. (AI 4728/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) Outrossim, ab initio não verifico 

o descumprimento do art. 612 da CNGC/Extrajudicial e dos artigos 14 e 15, 

ambos da Lei n. 9492/97: “Art. 612. Protocolizado o título ou o documento 

de dívida, o Tabelião de Protesto, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, 

expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo 

apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando 

comprovada a sua entrega no mesmo endereço. § 1º A remessa da 

intimação poderá ser feita por portador do próprio Tabelião, ou por 

qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e 

comprovado por intermédio de protocolo, aviso de recebimento (AR) ou 

documento equivalente. § 2 º A intimação deverá conter: I - número do 

protocolo; II - o endereço da Serventia; III - o nome e endereço do devedor; 

IV - o nome do sacador ou do favorecido e do apresentante; V - o motivo 

do protesto; VI - a data para o cumprimento da obrigação na Serventia ou 

vencimento do boleto bancário; VII - a indicação do item 32 da tabela “D” 

de custas, instituída pela lei estadual nº 7.550/2001, correspondente à 

faixa de valor em que se refere. § 3º A intimação será feita por edital se a 

pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização 

incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência 

territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a 

intimação fornecida pelo apresentante. § 4º O edital será afixado na 

Serventia e publicado na imprensa local, onde houver jornal de circulação 

diária, devendo constar dele os mesmos requisitos das demais formas de 

intimação. § 5º Os editais devem ser arquivados na Serventia, em ordem 

cronológica”. “Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o 

Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço 

fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se 

cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. § 1º A 

remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou 

por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e 

comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento 

equivalente. § 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, 

elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite 

para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do 

protocolo e valor a ser pago. Art. 15. A intimação será feita por edital se a 

pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização 

incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência 

territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a 

intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1º O edital será 

afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde 

houver jornal de circulação diária. § 2º Aquele que fornecer endereço 

incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo 

de outras sanções civis, administrativas ou penais”. Ademais, tenho que o 

decurso do prazo de mais de 03 (três) anos desde a data do protesto 

(14/02/2015), sem que a parte autora tenha se insurgido quanto ao 

mesmo, aliado à falta de outros documentos que comprovem a falta da 

regularidade dos atos que levaram ao protesto ou quitação do débito em 

comento, bem como do prejuízo alegado, tenho que ausente estão os 

requisitos autorizadores do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS – 

IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES - TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS 

DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO.I- O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê 

2 (dois) requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de 
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urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo 

de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).II- No 

presente caso, não vislumbro a existência da probabilidade do direito, na 

medida em que não há nos autos nenhuma comprovação do pagamento 

realizado pela agravante perante a empresa Mundy Representações 

Comerciais, tendo a agravante se limitado a juntar um orçamento emitido 

pela empresa, do qual, sequer consta a assinatura de das partes, ao 

passou que, as demais notas fiscais encontram-se em nome da agravada, 

indicando que foi ela quem fabricou os móveis, objeto da inadimplência. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Diante disso, 

INDEFIRO o pedido de cancelamento do protesto liminarmente. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a 

ação (CPC, art. 335), advertindo-a que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). 

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

venham-me conclusos. Cumpra-se. Juara, 5 de novembro de 2018 

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68391 Nr: 518-31.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percio Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 D E S P A C H O

Considerando a informação de depósito judicial realizado nos autos, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias juntar a guia 

de depósito judicial.

No mais, DEFIRO o pleito de fls. 149.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pelo autor.

Após, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, notadamente para informar quanto a satisfação do crédito, ou 

a existência de saldo remanescente.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 2856-75.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 D E S P A C H O

DEFIRO o pleito de fls. 109.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pelo autor.

Após, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, notadamente para informar quanto a satisfação do crédito.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65462 Nr: 2620-60.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Timóteo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Itautec S/A - Grupo Itautec

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523, 

Milena Pirágine - OAB:17.210.-A

 Intimar o Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada 

de fl. 164/165, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 1215-62.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir 

Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Mara 

Graciela Costa - OAB:8984-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930/MT

 Considerando que a publicação fl.5.995 (DJE nº 10344) não constou o 

advogado da parte requerida conforme substabelecimento às fl.5.814, 

promovo nova intimação ao advogado Marcelo Rubens Betarelo Setolin, 

para conhecimento e manifestação necessária quanto a juntada do plano 

de trabalho, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2456 Nr: 826-29.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brida - Industria e Comércio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12560 MT, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, 

Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308-A, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Certifico e dou fé que o patrono da parte executada foi devidamente 

intimado quanto a decisão fl.2033, consoante publicação no DJE nº 10352, 

no entanto, até a presente data não houve manifestação. Desse modo 

promovo o feito com vistas a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25585 Nr: 3587-52.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Mota dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Felipe Mucholowski - 

OAB:36942/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho os embargos de declaração de f. 1562, tendo em vista que a 

decisão 1556 possui contradição em relação ao disposto no art. 523 e ss. 

do CPC. Revogo o penúltimo parágrafo da decisão de f. 1556v, sendo 
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desnecessária a expedição de precatório, neste momento processual.

 Considerando a homologação do laudo pericial, liquidando o valor da 

condenação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o requerimento previsto no art. 524 do CPC.

Após, intime-se a Fazenda Pública para se manifestar, nos termos do art. 

525 do CPC.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

E. DE ANDRADE CAMARGO DESPACHANTE - ME (REQUERIDO)

27 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL FONSECA LIMA OAB - SP0277777A (ADVOGADO(A))

RUBENS HARUMY KAMOI OAB - SP137700 (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000046-08.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VALDIR SILVEIRA REQUERIDO: E. DE ANDRADE CAMARGO 

DESPACHANTE - ME, 27 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA 

CAPITAL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que, 

analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. O 27º 

Tabelião de Notas de São Paulo arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, 

o qual procede, pois as serventias extrajudiciais são entes 

despersonalizados, não são pessoas jurídicas, sendo apenas serviço 

público prestado por pessoas físicas, no caso, os notários e oficiais. O 

fato de ter inscrição perante o CNPJ não induz o contrário, pois assim o é 

apenas por obrigação perante a Receita Federal, ainda que não detenha 

personalidade jurídica. E se não tem, lhe falta capacidade processual, 

carecendo de legitimidade para responder aos termos desta ação, pelo 

que extingo o processo sem resolução do mérito, em face do 27º Tabelião 

de Notas de São Paulo, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, devendo 

ser excluído do pólo passivo deste feito. Ainda que por consequência 

pudesse determinar a inclusão do tabelião responsável para responder 

aos termos desta ação, tal providência é desnecessária, conforme se 

verá no mérito. Segundo constam nos autos, o promovente se viu 

impossibilitado de transferir para seu nome o veículo que comprou, por 

divergência de informação no Detran-SP acerca do comprador do bem, 

que segundo consta, é o 27º Tabelião de Notas de São Paulo e não ele. 

Embora incluído no pólo passivo desta ação a promovida E. de Andrade 

Camargo Despachante, os elementos contidos nos autos deduzem que o 

mesmo não teve qualquer responsabilidade pela impossibilidade de 

transferência da titularidade do veículo. Isto porque, apesar de intermediar 

o serviço entre o proprietário de veículo automotor com os órgãos públicos 

de trânsito, não havia possibilidade de finalizar o intento por conta da 

divergência do nome do comprador na base de dados do Detran-SP, órgão 

em que o bem está registrado; fato que obviamente não deu causa. Além 

disso, as inúmeras mensagens de e-mail trocadas com outro despachante 

de São Paulo, e também com o 27º Tabelião de Notas demonstram que o 

despachante ora promovido tentou de todas as formas resolver a 

questão; porém dependia dos demais promovidos para conseguir efetuar 

o serviço para o qual foi contratado pelo promovente. Analisando 

detidamente os documentos e argumentos das partes, conclui-se que 

houve erro interno, ou na Secretaria da Fazenda de São Paulo, ou no 

promovido Detran-SP, ao colocar erroneamente o 27º Tabelião como o 

comprador do veículo, ao invés do promovente. Assim, se o equívoco foi 

de algum dos órgãos públicos daquele Estado federativo, não houve 

qualquer responsabilidade do despachante promovido pelos danos 

eventualmente causados ao promovente, sendo que a improcedência de 

quaisquer dos pedidos contidos na inicial em face dele é medida que se 

impõe. Também eventual responsabilidade do tabelião, seja titular ou 

designado do cartório promovido, não restou aqui demonstrada, a ensejar 

a inclusão deste no pólo passivo da ação, pois a comunicação de venda 

apresentada na defesa não comprova que o erro foi causado durante o 

ato. Conforme reza o art. 22 da Lei. 8.935/94, a responsabilidade dos 

notários e oficiais de registro é subjetiva, o que clama pela demonstração 

de dolo ou culpa, a qual o promovente não comprovou suficientemente. 

Dessa forma, inviável determinar a inclusão do notário ou oficial 

responsável na época dos fatos (ou mesmo do Estado de São Paulo, já 

que há informação de que o oficial naquele momento era interino, e não 

titular), uma vez que não comprovado que o erro ocorreu no momento da 

comunicação do cartório com a Secretaria da Fazenda de SP. Segundo a 

defesa apresentada pela serventia demandada, em conformidade com a 

legislação estadual a respeito, a comunicação de venda é feita pelo 

cartório à referida Secretaria, que por sua vez envia a informação ao 

Detran-SP. Então, por exclusão, conclui-se que o erro sobre o comprador 

do veículo deu-se na Sefaz-SP, ou no promovido Detran-SP; informação 

que consta também em um dos e-mails apresentados no processo pelo 

despachante promovido. Contudo, não cabe ao promovente verificar as 

nuances dos atos administrativos para verificar em qual órgão o erro 

ocorreu; não sendo razoável que ele próprio tenha de investigar tal fato, 

ainda mais em Estado da federação distante do local em que vive. Dessa 

forma, considerando ao menos, que é inconteste que o equívoco do nome 

do comprador do veículo se encontra na base de dados do Detran-SP; e 

considerando a responsabilidade estatal objetiva (CF, art. 37, §6º), tem-se 

que a autarquia paulista deve responder pelos danos causados ao 

promovente por conta dos transtornos em não conseguir transferir o bem 

ao seu nome, diante da falha ocorrida. Em suma, é dano que deriva do 

próprio fato. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e a ausência de maiores 

prejuízos ao promovente. No caso, esses elementos autorizam a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) CONDENAR a promovida Detran-SP, na obrigação de fazer consistente 

em excluir o comunicado de venda do veículo VW Kombi, placas 

EUH-2043, em nome do 27º Tabelião de Notas de São Paulo; e caso 

necessário, a inclusão do nome do promovente na condição de comprador 

do referido veículo para viabilizar a transferência de titularidade; b) 

CONDENAR a promovida Detran-SP ao pagamento da quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ). E o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-30.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 1000148-30.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifico que há 

divergência entre o valor pleiteado pelo autor na inicial com os cheques 

anexados. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de dez 

dias, esclarecer se os cheques presentes nos autos realmente se tratam 

do pedido da ação. Em caso positivo, que corrija a inicial constando o valor 

correto que entende devido. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT para apreciação e 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo DECISÃO HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as 

determinações do juiz leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000051-64.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO BATISTA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SCHWERTZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000051-64.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: ALEXANDRO BATISTA DE BARROS EXECUTADO: NILSON 

SCHWERTZ PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença, 

em que a parte exequente foi intimada para manifestar-se no processo, 

mormente para fornecer o atual endereço da parte devedora, a qual não 

fora encontrada pelo oficial de justiça. Contudo, manteve-se inerte. Sem 

delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, assim dispõe: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Assim, 

considerando que a parte devedora não foi encontrada, outra alternativa 

não há senão a aplicação da norma supracitada. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000143-08.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 15.000,00, em relação a três cheques emitido por este no valor 

de R$ 5.000,00 cada, mas não descontados por insuficiência de fundos. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Em que pese a manifestação do mesmo 

nos autos, indefiro os pedidos de designação de audiência para daqui a 

90 dias e abertura de prazo para contestação, eis que não possuem 

previsão legal; sendo que o requerido teve 20 dias para se programar e 

comparecer a este juízo na data designada, o que é obrigatório, e cujo 

prazo para defesa se dá a partir do ato solene. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância total 

de 15.000,00 (onze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data do vencimento de cada cártula (16/06/2014, 

28/07/2014, e 18/08/2014). E assim o faço, com resolução de mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo 

de 30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000147-45.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 
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Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 10.268,00, em relação a um cheque emitido por este, mas não 

descontado por insuficiência de fundos. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada, mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e 

de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Em que pese 

a manifestação do mesmo nos autos, indefiro os pedidos de designação 

de audiência para daqui a 90 dias e abertura de prazo para contestação, 

eis que não possuem previsão legal; sendo que o requerido teve 20 dias 

para se programar e comparecer a este juízo na data designada, o que é 

obrigatório, e cujo prazo para defesa se dá a partir do ato solene. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância total 

de 10.268,00 (dez mil duzentos e sessenta e oito reais), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da cártula 

(25/06/2014). E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-45.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito, 

apresentando memória de calculo atualizada, bem como para manifestar 

da petição e documentos do Executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000142-23.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 11.000,00, em relação a um cheque emitido por este. Nota-se 

que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de comparecer 

à sessão de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Em que pese a manifestação do mesmo nos autos, indefiro 

os pedidos de designação de audiência para daqui a 60 dias e abertura de 

prazo para contestação, eis que não possuem previsão legal; sendo que o 

requerido teve 20 dias para se programar e comparecer a este juízo na 

data designada, o que é obrigatório, e cujo prazo para defesa se dá a 

partir do ato solene. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do 

art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de 11.000,00 (onze mil reais), acrescidos de 
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correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da cártula 

(05/09/2013). E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLO VINICIUS CORBETT LUCHESI OAB - RO6012 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000142-23.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 11.000,00, em relação a um cheque emitido por este. Nota-se 

que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de comparecer 

à sessão de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Em que pese a manifestação do mesmo nos autos, indefiro 

os pedidos de designação de audiência para daqui a 60 dias e abertura de 

prazo para contestação, eis que não possuem previsão legal; sendo que o 

requerido teve 20 dias para se programar e comparecer a este juízo na 

data designada, o que é obrigatório, e cujo prazo para defesa se dá a 

partir do ato solene. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do 

art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de 11.000,00 (onze mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da cártula 

(05/09/2013). E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLO VINICIUS CORBETT LUCHESI OAB - RO6012 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000143-08.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 15.000,00, em relação a três cheques emitido por este no valor 

de R$ 5.000,00 cada, mas não descontados por insuficiência de fundos. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Em que pese a manifestação do mesmo 

nos autos, indefiro os pedidos de designação de audiência para daqui a 

90 dias e abertura de prazo para contestação, eis que não possuem 

previsão legal; sendo que o requerido teve 20 dias para se programar e 

comparecer a este juízo na data designada, o que é obrigatório, e cujo 

prazo para defesa se dá a partir do ato solene. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 
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documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância total 

de 15.000,00 (onze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data do vencimento de cada cártula (16/06/2014, 

28/07/2014, e 18/08/2014). E assim o faço, com resolução de mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo 

de 30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLO VINICIUS CORBETT LUCHESI OAB - RO6012 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000147-45.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VINICIUS PAULO LINCK REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 10.268,00, em relação a um cheque emitido por este, mas não 

descontado por insuficiência de fundos. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada, mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e 

de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Em que pese 

a manifestação do mesmo nos autos, indefiro os pedidos de designação 

de audiência para daqui a 90 dias e abertura de prazo para contestação, 

eis que não possuem previsão legal; sendo que o requerido teve 20 dias 

para se programar e comparecer a este juízo na data designada, o que é 

obrigatório, e cujo prazo para defesa se dá a partir do ato solene. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância total 

de 10.268,00 (dez mil duzentos e sessenta e oito reais), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da cártula 

(25/06/2014). E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARDOZO GOLOMBIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000272-13.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: SILVIO CARDOZO GOLOMBIESKI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte autora foi intimada para trazer aos autos, 

os documentos referentes à pessoa da parte autora, pois os que se 

encontram nos autos referem-se à pessoa diversa. Tais documentos 

obviamente são indispensáveis para instruir a presente ação (arts. 320 e 

321 NCPC). Contudo, a parte autora não se manifestou nos autos, 

conforme certidão retro, mantendo-se inerte. Diante do exposto, INDEFIRO 

a petição inicial, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 413 de 701



nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-27.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000672-27.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: REGINA DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que a 

promovida registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida no valor de R$ 71,23, que considera indevida, pois alega que 

sempre cumpriu com suas obrigações. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A parte promovente não reconhece a dívida 

apontada, pois alega que sempre cumpriu com suas obrigações. A 

requerida, por sua vez, além de demonstrar relação contratual com a 

requerente, indicou como o débito foi gerado, e que originou a negativação 

noticiada, tudo por meio de telas de seu sistema interno contendo dados 

da parte promovente. Muito embora este juízo e a Turma Recursal não 

admitam telas sistêmicas como meio de prova válidos (pois carecem de 

segurança como meio de prova, já que há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema), veja-se que a parte promovente em momento algum alega que 

jamais teve ou não possui mais relação comercial com a ré; do que se 

presume já ter contratado seus serviços. Portanto, desnecessário discutir 

se há ou não relação entre as partes, posto que a autora jamais negou tal 

fato; e então, as telas são válidas no presente caso, pois apenas 

demonstram de que forma essa relação contratual ocorreu, e a origem dos 

débitos. Não se tratam de documentos unilaterais, pois os dados ali 

contidos são consequência da relação comercial que a parte autora 

detinha com a empresa; dados esses por ela fornecidos. Por isso, é 

impertinente a alegação da parte promovente em sede de impugnação à 

defesa, a de que a ré não trouxe aos autos, documento que comprove 

vínculo jurídico entre ambas, posto que totalmente divergente da narrativa 

na inicial, em que apenas afirma que “sempre cumpriu com suas 

obrigações”, o que é diferente em afirmar que nunca contratou ou não 

possui contrato com a promovida. Ora, se diz ter cumprido suas 

obrigações (leia-se, pagar débitos em dia), para afastar a restrição e 

considera-la indevida, cabia à parte autora comprovar que pagou todas as 

faturas pelo serviço de telefonia móvel utilizado, provando assim, o fato 

constitutivo do direito que alega ter, o que não cuidou de fazê-lo. Portanto, 

considerando que a promovente já fora usuária do serviço móvel de 

telefonia da promovida (não sendo mais usuária hoje pela inadimplência e 

consequente cancelamento da linha), que gera faturas e pode acarretar 

restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, não há que se falar 

na declaração de inexistência destes, atraindo para si o ônus de 

comprovar o pagamento das faturas em aberto e que resultaram na 

negativação, o que não cuidou de fazer. Tampouco por consequência há 

que se falar em indenização por danos morais, se a inscrição foi legítima. 

Quanto à alegação de que não foi notificado previamente para que a 

restrição fosse levada adiante, tal responsabilidade, se for o caso de 

dívida devida (não irregular), é dos bancos de dados (SPC/Serasa), e não 

do credor da dívida anotada. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

INSCRIÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE 

ARQUIVISTA. 1. O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo 

de ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição em 

cadastros de inadimplentes sem prévia comunicação. 2. A 

responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe 

à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas informa a 

existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 

(AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 

05/11/2010) Assim, no caso de não ter ocorrido prévia notificação, a 

responsabilidade recairia face ao credor somente se a dívida for 

inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos autos. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a restrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Dessa 

forma, inviável e improcedente os pedidos de declaração de inexistência 

de débito e indenização por dano extrapatrimonial. Com relação ao pedido 

contraposto formulado pela promovida, tal pleito deve ser deferido, 

considerando que não houve comprovação da quitação das faturas em 

aberto, e que foi objeto da restrição noticiada. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO improcedentes os pedidos formulados na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em contrapartida, JULGO procedente o pedido 

contraposto formulado em contestação, para CONDENAR a promovente ao 

pagamento à requerida, do valor de R$ 71,23, corrigido monetariamente e 

acrescido de juros legais desde a data do vencimento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000521-61.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: G. CONRADI DOS SANTOS - ME REQUERIDO: APARECIDA 

DOS SANTOS CARVALHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada a dar 

prosseguimento ao feito, para apresentar endereço atualizado da parte 

promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão retro. Diante do 

exposto, considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe 

competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 
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9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LUZIA VASSELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 23/01/2019 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 23/01/2019 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000209-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34467 Nr: 1991-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Dante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Melo, Carin Anabela Weyermanns Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95.Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Expeça-se certidão de crédito ao exequente, para os fins 

previstos no enunciado n. 75 do FONAJE.Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Juara MT, 26 de outubro de 2018.FABRICIO TSUJI ISHIKIJuiz 

Leigo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29505 Nr: 2116-64.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio dos Santos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP- Industria e Comercio de Produtos Para 

Refrigeração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2116-64.2008.811.0018

PROJETO DE SENTENÇA

Vistos etc.,

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de cumprimento de sentença, em que a parte exequente foi 

intimada para manifestar-se no processo, mormente para fornecer o atual 

endereço da parte devedora, a qual não fora encontrada pelo oficial de 

justiça. Contudo, manteve-se inerte.

Sem delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, assim dispõe:

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”

Assim, considerando que a parte devedora não foi encontrada, outra 

alternativa não há senão a aplicação da norma supracitada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.

Juara MT, 26 de outubro de 2018.

FABRICIO TSUJI ISHIKI

Juiz Leigo

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118619 Nr: 6573-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil de Juara/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Cód. 118619

Vistos.

Sendo tempestivo, na forma do art. 581, inciso V, do CPP, RECEBO o 

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (ref. 35).

Considerando que as razões do recurso foram oferecidas quando da sua 

interposição, intime-se a Defesa para oferecer as suas contrarrazões no 

prazo legal.

Assim, após a apresentação das contrarrazões, voltem os autos 

conclusos para eventual juízo de retratação do recurso, nos termo do art. 

589 do CPP.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92834 Nr: 3067-43.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Jonas Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Machado - OAB:3.355 

RO

 Vistos etc, em consulta a carta precatória encaminhada ao Juízo da 

Comarca Porto Velho/RO, observa-se que o acusado não foi intimado da 

presente audiência, razão pela qual redesigno a solenidade para o dia 18 

de julho de 2019, às 17h30min. Comunique-se ao Juízo de Porto Velho a 

nova data. Requisitem-se os policiais militares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71705 Nr: 2086-82.2015.811.0018
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc, Trata-se de executivo de pena tendo como recuperando 

Mauro Cassiano, condenado a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses 

de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado. [...] É O 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o ordenamento jurídico 

pátrio desconhece a figura do pedido de reconsideração, devendo a parte 

inconformada valer-se dos recursos e remédios constitucionais cabíveis 

quando as decisões proferidas por este Juízo não atenderem seus 

interesses. Contudo, apenas a título de argumentação passarei a analisar 

o pedido defensivo. Embora relevantes os argumentos expostos pela 

defesa, destacando o caráter ressocializador que deve ter a pena e a 

dificuldade de reinserção do preso no mercado de trabalho, não há 

possibilidade de ser deferido o pleito formulado, permitindo-se a realização 

do serviço externo em propriedade rural distante desta Comarca, haja 

vista a total impossibilidade de fiscalização das atividades. Saliente-se que 

dispensar o recuperando do pernoite seria conceder tratamento desigual 

aos demais recuperandos que cumprem pena no mesmo regime, o que 

não é admissível. Diante do exposto, indefiro o pedido do recuperando nos 

termos da fundamentação, devendo o condenado continuar cumprir as 

condições impostas no regime semiaberto das quais já tem plena ciência. 

Intimem-se as partes. Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118526 Nr: 6538-33.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides de José Botelho 

de Oliveira - OAB:3.911-MT

 Vistos.

Considerando que a Portaria nº 1.333/2018 declarou ponto facultativo o 

dia 19/11/2018, em virtude do feriado estadual do dia 20/11/2018, 

redesigno a audiência para o dia 30 de julho de 2019 às 16h30min.

No mais, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE AMORIM JUNIOR (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 07/11/2018 09:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001649-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. FAGUNDES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES OAB - PR36620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORA GERAL DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001649-95.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: N. T. FAGUNDES - ME REQUERIDO: PROCURADORA 

GERAL DO ESTADO VISTOS. Conforme se infere da inicial, o requerente, 

ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Juína/MT, 31 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001651-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA PINTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

WANDERLEY DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001651-65.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: EDNEIA PINTO OLIVEIRA VISTOS. Conforme se infere da 

inicial, os requerentes, ao argumento de não possuírem condições 

financeiras para arcarem com as custas e despesas de ingresso, 

pleitearam a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. 

De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. 

do NCPC, que trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (Art. 219, NCPC), completarem a inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a 

análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os 

autos conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 31 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001381-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Audiência mediação designada para 29/11/2018 16:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000277-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA AROUCHE TOMAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (RÉU)

 

Audiência mediação designada para 29/11/2018 10:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001072-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO FERNANDES (AUTOR(A))

JOAO MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 29/11/2018 13:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000700-42.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA HERMES'S LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000700-42.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: AGROPECUARIA HERMES'S 

LTDA - EPP VISTOS. Consoante teor da petição de ID. 11693407 a parte 

autora se manifestou expressamente desistindo da ação, antes de 

formada a angularidade da relação jurídica processual. Havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 3003-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC, MEDSC, MTDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR O 

FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108194 Nr: 1666-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARM, HCRM, CARLOS ROBERTO ALVES 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO ESPELHO DAS 

INFORMAÇÕES DO SISTEMA CAGED, À FL. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95498 Nr: 3799-42.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 47/48: "V I S T O S, ETC. Trata-se de execução de 

honorários proposta pela parte exequente acima qualificada em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de créditos 

advindos de sua nomeação como advogada dativa em ações em trâmite 

neste Foro. [...] Da mesma forma, a partir da vigência da MP n. 56/2012, 

convertida na Lei n. 12.703/2012, os juros de mora devem ser calculados 

a base de 6% ao ano (0,5% ao mês), e não no percentual de 1% ao mês, 

como promovido pelo exequente. Portanto, deixo de homologar o cálculo 

de fls. 45/47, determinando seja intimada a exequente para que promova a 

retificação dos cálculos no que se refere ao índice de correção monetária 

e juros moratórios, nos moldes deste decisum. Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se o respectivo 

RPV."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101703 Nr: 2671-50.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR O 

TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA EXPEDIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108149 Nr: 1644-95.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS LTDA-ME, JAMES ALVARO TREVISAN DE ALMEIDA, REGIANE 

GARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE pretensão inicial, extinguindo a fase 

cognitiva, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, 

para condenar os requeridos a pagarem ao requerente a importância de 

R$ 148.234,97, acrescida exclusivamente de juros de mora de 1% a.m e 

correção monetária pelo INPC, porque não há pedido de aplicação da 

comissão de permanência sobre o período posterior ao débito consolidado 

e ao ajuizamento da ação, não se podendo incidir encargos moratórios 

diversos dos pactuados, como pedido na inicial.Em face da sucumbência, 
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condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, em 

reembolso e de forma atualizada e fixo honorários advocatícios em favor 

do patrono do autor nos moldes da novel legislação processual (art. 85, §§ 

2º e 11 do NCPC), no percentual de 10% sobre o montante atualizado da 

condenação.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para 

a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P.I.C.Juína/MT, 31 

de outubro de 2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48488 Nr: 2215-76.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELVANDO PINHEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LÁZARO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS NO OFÍCIO DE FL. 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107373 Nr: 1296-77.2015.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90870 Nr: 5219-19.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO C. DIAS & MARTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 6.551-A, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 88: "VISTOS. Sobre a pesquisa de ativos financeiros do 

devedor, realizada por meio do sistema BACENJUD, manifeste-se o 

credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109155 Nr: 2164-55.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSOTTI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 62: "VISTOS. Considerando a ausência de previsão legal, 

indefiro o pedido de suspensão formulado pelo autor. Doutra banda, por 

entender que o esgotamento das diligências realizadas pela parte, 

possibilita a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judicial para 

localização do paradeiro do requerido, defiro o pedido para requisição de 

informações sobre o seu endereço atualizado por meio dos sistemas 

INFOSEG e BACENJUD. Cumprida a determinação anterior, manifeste-se a 

parte autora no prazo de 5 dias."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001169-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR DA CONCEICAO ROCHA ADOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA KAROLLYNE FERREIRA DOS SANTOS PRADO OAB - GO42199 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ademir Adolfo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001169-20.2018.8.11.0025 Vistos etc. Ante a inexistência 

de provas plausíveis para o deferimento de justiça gratuita, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar sua condição de 

hipossuficiente, não bastando singela alegação sem a devida prova 

documental de sua condição de pobreza, sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 26 de 

outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138705 Nr: 2546-43.2018.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DE SOUZA WAGNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERKREY RIBEIRO 

BOTELHO - OAB:21923-0

 Alvará Eletrônico n° 450325-2 / 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Diante do teor da Portaria n. 1.333/2018-PRES, a qual declara ponto 

facultativo no dia 19/11/2018 em razão do feriado estadual do dia 

20/11/2018 (Dia da Consciência Negra), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 21/11/2018, às 09h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 
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NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Diante do teor da Portaria n. 1.333/2018-PRES, a qual declara ponto 

facultativo no dia 19/11/2018 em razão do feriado estadual do dia 

20/11/2018 (Dia da Consciência Negra), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 21/11/2018, às 09h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 4030-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SIBIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de fl. 231/232. Para tanto, REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 29/11/2018, às 9h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 4030-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SIBIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de fl. 231/232. Para tanto, REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 29/11/2018, às 9h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99249 Nr: 673-47.2014.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para DESCLASSICAR o crime imputado ao acusado 

OSMAR CARDOSO DA SILVA, vulgo “POLACO” para uso de 

entorpecentes, nos moldes do art. 28 da Lei n. 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO 

do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.Com o trânsito em julgado, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação dos 

benefícios da Lei n. 9.099/95.RESTITUA-SE os bens e os valores 

apreendidos (Termo de Apreensão – f. 11) a quem de direito. 

PROMOVA-SE a destruição da droga.ENCAMINHE-SE a munição 

apreendida nos autos ao Comando do Exército para a devida destruição, 

na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do Decreto nº 

5.123/04.Transitado em julgado e observadas as formalidades legais, 

dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe 

e ARQUIVEM-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133803 Nr: 4987-31.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIRO - OAB:

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, nos 

termos do art. 107, IV, do CP, reconhecendo a ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva.Considerando a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na 

pessoa do(a) orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.RECOLHA-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Mandados de Prisão – BNMP 1.0 e 2.0.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124817 Nr: 4298-21.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALLA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119509 Nr: 1099-88.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DE SOUZA RIBAS, VULGO 

HIP-HOP, JUNIOR DE SOUZA KACHORROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104973 Nr: 5048-91.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROQUE DA SILVA, LUIZ CARLOS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92727 Nr: 841-83.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001655-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE IANCA MARTINS FREISLEBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE IANCA MARTINS FREISLEBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA SATURNINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/11/2018 às 13h00min. Ressaltando a expedição de Carta de Citação, 

mas sem retorno de Aviso de Recebimento até a presente data, conforme 

pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova expedição de citação 

sendo procedida a intimação da audiência retro designada através de 

advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GORETE CORDEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Transcorrido o prazo para o cumprimento do acordo homologado entre as 

partes, manifeste-se o autor no prazo de 05 (Cinco) dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001553-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CASSIA DOS SANTOS SEBALDELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001553-25.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOANA CASSIA DOS SANTOS SEBALDELI Vistos. 

Cuida-se de Alvará Judicial proposto por JOANA CASSIA DOS SANTOS 

SEBALDELI, visando autorização deste juízo para venda de de 18 

(dezoito) bovinos machos com idade entre 5 a 12 meses, 10 (dez) bovinos 

fêmeas com idade entre 5 a 12 meses e 04 (quatro) bovinos fêmeas com 

idade acima de 36 meses, bem como expedição de Guia de Trânsito 

Animal (GTA) junto ao INDEA, cujos valores serão prestadas contas e 

discriminadas na Escritura Pública de Inventário dos bens deixados pelo 

de cujus Dirceu Sebaldeli, ambos qualificados nos autos. Instado a 

manifestar, o Ministério Público aduziu não haver interesse na lide (ID 

16153553). Determinada a emenda à inicial quanto ao valor da causa (ID 

16170777), foi emendado pela autora em ID 16187021. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

analisando o pleito de gratuidade da justiça, tenho que as particularidades 

do caso não autorizam o deferimento. Isso porque, apesar da declaração 

de hipossuficiência, verifico que a requerente é meeira e herdeira do de 

cujus, o qual possuía diversos bens, inclusive os semoventes que se 

requer alienar, além do que está realizando o inventário dos bens em via 

extrajudicial, a qual exige o adimplemento de diversos encargos, o que vai 

de encontro com a alegada impossibilidade de arcar com as custas 

processuais destes autos. Assim sendo, o art. 456 da CNGC/MT [1]prevê 

expressamente que a regra é a do recolhimento no ato da distribuição da 

inicial, todavia, há exceção no caso de comprovada impossibilidade 

momentânea, a qual deve ser devidamente analisada por esta Magistrada. 

Portanto, considerando o elevado valor da inicial, entendo ser necessário 

no presente caso a autorização para recolhimento das custas ao fim da 

demanda com o fito de garantir o acesso à justiça. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO. POSSIBILIDADE. O escopo do benefício da gratuidade de 

justiça é propiciar o acesso à Justiça daqueles que não tem condições de 

pagar as despesas do processo, sendo certo que eventual higidez 

econômica não se extrai, apenas da condição de proprietário de bem 

imóvel, também, deve levar em conta os gastos e despesas que, 

razoavelmente, intui-se desembolsar pessoa com dois dependentes. 

Hipossuficiência econômica momentânea hábil a fundamentar a 

possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo na forma do 

pedido formulado na inicial. Conhecimento e provimento do recurso. (TJ-RJ 

- AI: 00399506020138190000 RJ 0039950-60.2013.8.19.0000, Relator: 

DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 12/09/2013, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 04/11/2013 

15:42). AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA 

SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO 

- IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME 

ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS 

NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a negativa de seguimento a 

recurso de agravo de instrumento manifestamente improcedente e em 

confronto a jurisprudência dominante do STJ a respeito do indeferimento 

da assistência judiciária. A simples declaração do interessado no sentido 

de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, 

pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no 

AREsp 607.252/SP). O pagamento das custas processuais no final do 

processo apenas se admite mediante a demonstração pela parte da sua 

incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. (TJMT 

- AgR 153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).” 

(negritos nossos) O Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária 

que, por essência, é mera administração pública de interesses privados, 

em razão de expressa opção do legislador processual. Caracteriza-se, em 

síntese, pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por 

consequência, simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza 

eminentemente particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão 

exposta na peça de ingresso merece acolhimento, haja vista que, diante 
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da documentação e declarações apresentadas e, ainda, inexiste, ao 

menos aparentemente, prejuízo para ao filho herdeiros haja vista que este 

formulara declaração autorizando a requerente a efetuar a venda dos 

semoventes em nome do de cujus (ID 15771171). Assim sendo, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de alvará judicial, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para DEFIRIR o pedido de ID 15771148, razão 

pela qual determino a expedição de Alvará Judicial e autorizar a 

inventariante a alienar 18 (dezoito) bovinos machos com idade entre 5 a 

12 meses, 10 (dez) bovinos fêmeas com idade entre 5 a 12 meses e 04 

(quatro) bovinos fêmeas com idade acima de 36 meses que estão 

apascentadas na fazenda do de cujus. Expeça-se Alvará, conforme 

requerido pela inventariante, para autorizar a inventariante a alienar e 

movimentar o gado perante o INDEA/MT, sendo dispensada a prestação de 

contas nos autos acerca do montante levantado, eis que não se cuida de 

direito indisponível. Após o trânsito em julgado e satisfeitas as custas 

processuais que autorizei serem adimplidas ao final, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D´Oeste/MT, 29 de outubro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 456. A 

taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001553-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CASSIA DOS SANTOS SEBALDELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DO SELO DE AUTENTICIDADE DO ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA POSTERIOR 

EXPEDIÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001681-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ECIDIMAR DIDONI PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001681-45.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ECIDIMAR DIDONI PRADO REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. 

Os autos vieram conclusos para análise da inicial, tendo sido advertido 

verbalmente pela servidora do Juizado Especial que ocorreu equívoco no 

momento da distribuição do presente feito, uma vez que era para ter 

constado a distribuição perante aquele juizado, em razão do pedido e a 

forma mais simplificada do pleito se enquadrar no procedimento previsto 

na Lei 9.099/95, todavia, enviou para esta Vara, Pois bem. Com 

observância ao princípio da economia processual, instrumentalidade das 

formas e visando evitar o ajuizamento de nova demanda por parte da 

autora, onerando tanto as partes quanto ao próprio Judiciário 

desnecessariamente, bem como ao princípio da primazia do mérito, à luz 

do art. 4º, do CPC[1], tendo em vista ao fim social a que se destina a 

prestação jurisdicional, DETERMINO o envio dos autos para o Juizado 

Especial desta Comarca, devendo serem tomadas as medidas necessária 

para redistribuição perante referida vara. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Mirassol D’Oeste, 30 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] Dessa forma, a fim de dar efetividade ao princípio 

da primazia do mérito o legislador atribuiu ao Magistrado o dever de sanar 

qualquer vício do processo com escopo de privilegiar, sempre que 

p o s s í v e l ,  o  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o . 

(https://processociviloab.jusbrasil.com.br/artigos/470878444/o-principio-da

-primazia-do-julgamento-de-merito-no-novo-codigo-de-processo-civil)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001671-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDERO NEGOCIOS E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001680-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Silvana de Souza Gomes contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16246556/16246983. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 421 de 701



entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados 

ou já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 75205 Nr: 1375-11.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1375-11.2009.811.0011 – Código: 75205

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Sebastião Rodrigues da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sebastião Rodrigues da Silva, Cpf: 

17627451191, brasileiro(a), Endereço: Rua 15 de Novembro, Nº 117, 

Bairro: Cidade Tamandaré III, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/07/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 241,82

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 241,82 

(duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos). A inicial foi 

recebida no dia 06/08/2009 (fl. 22), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do 

Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS PROVIDÊNCIA. 

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de agosto de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda Ramos Nogueira de Oliveira, estagiaria de Direito, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 31 de outubro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188608 Nr: 2431-40.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Léa Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Intimação do Procurador da parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001419-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. C. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. D. S. P. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 EDITAL PARA 

CONHECIMENTO DE TERCEIROS Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDNA EDERLI COUTINHO 

PROCESSO n. 1001419-95.2018.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ROSELI DE 

OLIVEIRA CARRASCO GONCALVES Endereço: Estrada Rural, Sitio São 

Francisco,, s/n, zona rural, CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ZILDA DA SILVA PRETO Endereço: Sitio São Francisco, 

s/n, zona rural, CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 FINALIDADE: FAZ 

SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 

da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: 

Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Roseli de Oliveira Carrasco 

Gonçalves em face de Zilda da Silva Preto, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Consta da inicial que o requerente é irmão do 

interditando, cujo laudo aponta que se trata de uma senhora com “mal de 

Alzheimer” CID 10 G 30. A inicial foi recebida, tendo sido designado 

audiência para entrevista do interditando na data de hoje, oportunidade em 

que se verificou a incapacidade parcial do interditando para a pratica de 

atos que se referem a atos de administração de seus bens /beneficio, bem 

ainda procedeu-se com a oitiva de sua genitora- requerente.Alegações 

finais apresentadas pela advogada e pelo Ministério Público pugnando pela 

procedência da presente demanda e consequentemente a decretação da 

interdição da Sr.ª Zilda da Silva Preto, nomeando-lhe como curadora a Sr.ª 

Roseli de Oliveira Carrasco Gonçalves.É o breve relato.Fundamento e 

Decido.Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Roseli de Oliveira Carrasco 

Gonçalves, requerendo a interdição de sua sogra Zilda da Silva Preto, 

objetivando a declaração de interdição deste último requerido e a sua 

nomeação como sua curadora. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem 

por finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus 

bens.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.Outrossim, a curatela deve ser 

deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao incapaz.Na 

nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. 

CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO 

DE RETARDO MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE 

CONCLUI PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS 

ATOS DA VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO 

QUE INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o 

Juízo efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para 

julgar o pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de 

suma relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar 

odiagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que 

muitas das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, 

por um leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que 

julgou procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial 

psiquiátrico elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico 

Judiciário deste Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida 

padece de Retardo Mental Moderado, patologia que a incapacita total e 

definitivamente para o exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, 

aliás, que só veio a corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, 

firmado por neurologista. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70065361024, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 19/11/2015).Com efeito, o 

laudo médico de id 15340066 e a oitiva da requerente comprovam que a 

interditanda é portadora de mal de alzheimer, apresentando incapacidade 

total para os atos da vida civil. Portanto, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constata-se que ele 

deve ser interditado.Desse modo, verifico que o pedido contido na exordial 

merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado que o interditando é 

totalmente incapaz de exercer os atos da vida civil.Posto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão 

pela qual DECRETO a interdição da Sr.ª Zilda da Silva Preto, 

DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente e de praticar todos os 

atos da vida civil, inclusive, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração, em conformidade com o artigo 1755, I do CPC e artigo 

1767, inciso I, do Código de Direito Civil Brasileiro.Para tanto, nomeio a Sr.ª 

Roseli de Oliveira Carrasco Gonçalves como sua curadora, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC.Sem 

condenação em custas. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do 

CPC.Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento do interditado.Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Transitada em julgado, arquive-se os autos.Publicada em 

audiência. Registre-se e Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, KATIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, digitei. MIRASSOL 

D'OESTE, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Tendo em vista que a petição inicial não veio instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), intime-se a parte 

autora para que anexe aos autos o comprovante de residência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 208-22.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelminio Arruda Salomé Neto - 

OAB:9.869, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste em 15 (quinze) 

dias, sobre os documentos anexados às fls. 257/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157480 Nr: 2503-61.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francine Procópio Pinheiro Cristovam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls.156, cujo teor 

transcrevo: Ciência às partes do retorno dos autos do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176463 Nr: 378-86.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Victor Gallo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Kuhne Andrade Cidin, Luiz Gustavo 

Sant'Anna Cidin, Geraldo Nardo, Allianz Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Martinez - OAB:13.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTE CARDOSO - 

OAB:, LUCIMAR CRISTINA GOMENEZ - OAB:8506-A, PAULO 

MAZZANTE DE PAULA - OAB:85.639/SP

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls.275, cujo teor 

transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do e. Tribunal Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239234 Nr: 2376-84.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Miranda de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls.152, cujo teor 

transcrevo: Ciência às partes do retorno dos autos do e. Tribunal Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237875 Nr: 1699-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stephania Eunilia Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Castilho Rocha - OAB:RO / 

2.617, Tayse Fernanda Botelho Barros - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 318,cujo dispositivo 

transcrevo:”...Por este mesmo motivo, tendo em vista que o valor liberado 

é inferior ao o valor bloqueado à fl. 292, JULGO BOAS a prestação de 

contas parcial ora realizada. Por outro lado, quanto à renovação do pedido 

de constrição de ativos financeiros de titularidade do requerido, extrai-se 

do extrato anexo que ainda remanesce vinculada ao processo a quantia 

de R$ 3.155,76 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), quantia esta suficiente para a aquisição do medicamento para 

o mês de novembro, sendo despiciente a realização de bloqueio neste 

momento. Tão logo apresentada a nota fiscal pertinente à aquisição do 

medicamento, conforme orçamento de menor valor apresentado à fl. 315, 

autorizo, desde já, a expedição da empresa farmacêutica SMK 

Medicamentos Especiais. Oficie-se à empresa Life Com Medicamentos e 

Manipulação Ltda informando a respeito da penhora dos valores 

necessários ao custeio do tratamento conforme orçamento anexado à fl. 

95, bem como que o dinheiro somente será transferido para conta 

bancária de sua titularidade após a apresentação nos autos da respectiva 

nota fiscal. Observe-se ainda a necessidade de que nas notas fiscais 

deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 

2212/2014 as seguintes informações complementares: local de entrega, 

número do processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em 

cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda 

Pública”. O protocolo da nota deve ainda vir acompanhado do 

comprovante de entrega assinado pela parte autora ou seu representante. 

Além da necessidade de fornecer uma cópia da nota fiscal à parte autora. 

Em cumprimento ao art. 10, § 4º do Provimento n.º 02/2015/CGJ-MT, após 

a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente público para que se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. E ainda, 

comunique-se as Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou 

estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso 

do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado e ao Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT (Secretaria de Controle 

Externo de Auditorias Especiais) acerca da documentação comprobatória 

dos gastos...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239147 Nr: 2316-14.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eny dos Santos Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls.109, cujo teor 

transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208559 Nr: 1601-40.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629, CLEBER ALBERTO DOS SANTOS - OAB:19.012, 

PEDRO TADASHI ITO - OAB:54055

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 59, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Primeiramente, certifique-se a Secretaria 

deste Juízo se o executado fora intimado acerca da penhora realizada às 

fls. 20/22. Caso negativo, intime-se o executado na pessoa do seu 

advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 05 (cinco) dias. N’outro giro, indefiro o pedido de 

restrição de circulação do veículo penhorado nos autos junto pelo Sistema 

RENAJUD, porquanto tal medida deve ser dotada em caráter excepcional, 
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quando demonstrado o esgotamento de todos os meios cabíveis para a 

localização do bem objeto da demanda, não podendo o Poder Judiciário 

determinar tal providência apenas para atender questões de interesse 

particular. Outrossim, constato que o exequente não esgotou todos os 

meios possíveis para localização do bem, até mesmo porque a lide ainda 

encontra-se em sua fase inaugural, ou seja, até o momento só fora 

realizada a penhora ativos financeiros pelo Sistema Bacenjud, não 

exaurindo, portanto, a tentativa de localização do bem ou de outros bens 

pelos regulares meios. (...)À vista disso, tendo que vista que o bem 

penhorado à fl. 49 já fora restringido, conforme extrato de fl. 50, bem 

como o exequente não esgotou todos os meios disponíveis para localizar 

bens em nome do devedor, intime-se a Fazenda Pública Municipal para que 

indique outros bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 40 da LEF. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo 

de um ano, nos termos do art. 40 da LEF."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248457 Nr: 2306-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos, Erika Renata Rossi 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Sinop/MT com a finalidade de Citar o executado, devendo juntar 

aos autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, para 

posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248246 Nr: 2223-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Cristina Dias Salto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim específico de 

CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$67.040,49 

(sessenta e sete mil e quarenta reais e quarenta e nove centavos) a 

requerente referente à dívida de exteriorizada na inicial.O montante acima 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do vencimento, conforme o disposto no enunciado da Súmula nº 54 

do Superior Tribunal de Justiça, bem como de correção monetária pelo 

INPC, a partir da inadimplência da obrigação.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, contudo, deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, porque a parte 

autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual. Contudo, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98,§3º do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252227 Nr: 4192-67.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Lui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, 

devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito 

para posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237855 Nr: 1696-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Curvelândia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lair Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirlene Souza Magalhães - 

OAB:19.979/0

 Intimar a advogada do executado sobre a sentença de fls. 56, cujo teor 

transcrevo:"Código 237855. Preliminarmente, defiro o pedido de fl. 55, para 

tanto, determino que seja oficiado a Conta Única do Poder Judiciário 

solicitando a vinculação dos numéricos depositados às fls. 24, 39, 42, 45, 

47, 49 e 52. Na sequência, expeça-se alvará para liberação dos valores 

vinculados para a conta bancária indicada à fl. 55, porquanto a causídica 

constituída nos autos possui poderes para receber e dar quitação. No 

mais, conforme manifestação do exequente à fl. 55, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial. 

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais, se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de agosto de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87895 Nr: 3401-79.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Junior, Silvio José Columbano 

Monez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA CAMARGO 

- OAB:293.400 SP, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - 

OAB:347.846, MARCOS LOMBARDI SANT`ANNA - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste sobre a 

EXCEÇÃO DE PREXECUTIVIDADE de fls.658/777, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212396 Nr: 2469-18.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado da parte autora para que dê prosseguimento no feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196326 Nr: 3759-05.2013.811.0011
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSO, LCdSN, SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 Intimar o advogado da parte requerida da r. decisão de fls. 117, cujo teor 

transcrevo: Indefiro pedido de fl. 116, haja vista que o executado já fora 

citado, conforme certidão de fl. 71-vº, bem como já compareceu perante 

este Juízo, conforme certidão de fl. 68.

Outrossim, intime-se a advogada do executado, a fim de que a mesma 

apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3969 Nr: 1332-26.1999.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mario Nunes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozart Padua Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, 

Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 Intimar o advogado da parte autora para que comprove que o veículo cuja 

apreensão se pretende, efetivamente pertence ao executado, em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212805 Nr: 2517-74.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Agostinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r.decisão de fls.219, cujo teor 

transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001354-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO FACUNDO DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001682-30.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE CANDIDO TELES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos.. Analisando detidamente 

os autos, verifico que, embora a parte tenha atribuído o valor da causa em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal montante destoa do real valor 

econômico pretendido com a presente demanda, eis que não considerou o 

valor dos débitos que se requer que sejam declarados indevidos. Dessa 

feita, DETERMINO a intimação do advogado da parte requerente para que 

emende a exordial atribuindo o valor da causa nos termos do art. 292, VI, 

do CPC, devendo ser considerado o valor da indenização pretendida mais 

o valor dos débitos que quer declaração de inexistência, nos termos do 

art. 321, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’ Oeste - MT,30 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI FRANCELINA RAMOS CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 16256182. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 
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apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI FRANCELINA RAMOS CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 16256153. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN NUNES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA AGENCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS EIRELI 

(REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. A despeito do pleito da demandada vertido em sede de audiência 

de conciliação em id nº 14876960, denota-se como bem indicado em 

certidão de id nº 14884397 que a autora já havia apresentado justificativa 

anteriormente, solicitando, inclusive, a redesignação. Contudo, antes de 

proceder com a redesignação da solenidade, verifico que não fora 

possível efetuar a citação da demandada Visa Agencia de Viagens e 

Assessoria de Vistos EIRELI, consoante correspondência devolvida em 

ids nº 13241010, razão pela qual DETERMINO a intimação da autora para, 

no prazo de 15(quinze) dias, indicar novo endereço na requerida. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON VIEIRA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos. A despeito de ter sido feita a juntada de manifestação em id nº 

15809254, tal viera desacompanhada de anexo, inexistindo qualquer 

petição. Assim, DETERMINO a intimação da autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar novo endereço na requerida, sob pena de extinção. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CEVADA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 
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9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 16254015 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Tendo em vista a presente 

transação, DETERMINO seja expedida missiva para ser dada baixa na 

constrição levada a efeito no veículo apontado. Sem custas. P.R.I.C. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 16126683 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Tendo em vista a presente 

transação, DETERMINO seja expedida missiva para ser dada baixa na 

constrição levada a efeito no veículo apontado. Sem custas. P.R.I.C. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES ALEX ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem delongas desnecessárias, tendo em vista que a autora 

colacionou aos autos prova da alegada hipossuficiência em id nº 

16003296, ACOLHO o pleito de id nº 15833545, razão porque Defiro o 

pedido de gratuidade formulado, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, 

do CPC, suspendendo a exigibilidade da condenação nas custas 

processuais. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem delongas desnecessárias, tendo em vista que a autora 

colacionou aos autos prova da alegada hipossuficiência em id nº 

16011477, ACOLHO o pleito de id nº 15836565, razão porque Defiro o 

pedido de gratuidade formulado, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, 

do CPC, suspendendo a exigibilidade da condenação nas custas 

processuais. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE LEITE JOVION FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante a informação de id nº 16131651, nos termos do art. 19, §2º 

da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora 

encontrada no endereço constante nos autos. Dessa feita, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA CRISTINA PAULINO BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada por OI S/A em face de Mariza Cristina Paulino Botelho, na 

qual alega excesso de execução, uma vez que os juros estão calculados 

desde a data da citação, 28.06.2017, período em que a executada 

encontrava-se em recuperação judicial, com suspensão de todas as 

execuções em curso, pelo que entende como devido a atualização do 

débito desde o dia 19.12.2017, data em que o plano de recuperação 

judicial foi aprovado. A parte exequente refutou as alegações em sua 

totalidade, aduzindo, inclusive, a intempestividade da impugnação, 

oportunidade em que requestou a penhora “online” do valor que entende 

devido. Em síntese, é o relatório. Decido. Inicialmente, ao contrário do 

sustentado pela parte exequente/impugnada, a impugnação é tempestiva, 

vez que o prazo de 15 (quinze) dias para sua apresentação tem início com 

o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário da 

condenação, nos termos do art. 525 do CPC. Logo, em que pese não ter 

havido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação, que ocorreu em 08.08.2018, a impugnação apresentada no dia 

28.08.2018 é tempestiva. No mérito, razão não assiste ao impugnante, 

visto que, conforme inteligência do art. 49 da Lei 11.101/05, o crédito 

exequendo está excluído do plano de recuperação judicial e seus efeitos, 

pois constituído posteriormente ao pedido recuperacional (ID 14497213), 

devendo prosseguir normalmente com os juros e correções fixados na 

sentença. Neste sentido, o seguinte julgado: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E 

A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. 

RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos 

do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso 

porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso 

nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da 

recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falencias e de 

recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). 2. 
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Nesse diapasão, devem-se privilegiar os trabalhadores e os investidores 

que, durante a crise econômico-financeira, assumiram os riscos e 

proveram a recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade 

empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise acarreta 

inadvertidamente a retração do mercado para a sociedade em declínio. 3. 

Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a credores que 

efetivamente contribuíram para o soerguimento da empresa recuperanda 

no período posterior ao pedido de recuperação judicial - notadamente os 

credores negociais, fornecedores e trabalhadores. Não é o caso, por 

exemplo, de credores de honorários advocatícios de sucumbência, que 

são resultantes de processos nos quais a empresa em recuperação ficou 

vencida. A bem da verdade, são créditos oriundos de trabalhos prestados 

em desfavor da empresa, os quais, muito embora de elevadíssima virtude, 

não se equiparam - ao menos para o propósito de soerguimento 

empresarial - a credores negociais ou trabalhistas. 4. Com efeito, embora 

o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido 

posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois 

vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo 

raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual 

mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de 

recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade 

empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao 

crédito fiscal, antes do advento da Lei n.º 13.043/2014. 5. Assim, tal 

crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções 

prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de 

constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do 

bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido. 

(STJ, REsp 1.298.670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA , julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015). Saliente-se que a 

incidência dos juros de mora apresentados pela exequente tem como 

termo inicial a data da citação (28.06.2017), ocorrida após o deferimento 

da recuperação judicial, datado de 20.06.2016, pelo que não se constata 

qualquer irregularidade em sua incidência. Pelo exposto, não tendo a parte 

impugnante/executada desconstituído o direito do impugnado/exequente, 

ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, rejeito a 

presente impugnação. Tocante ao pedido de penhora de ativos da 

empresa executada, tem-se que a exequente é credora extraconcursal, 

dessa forma, há orientação do juízo da recuperação judicial, através do 

ofício nº 286/2018/OF, repassado pelo Tribunal de Justiça deste Estado 

por meio do Ofício Circular nº 17/2018-DAP, no sentido de que os atos de 

constrição devem ser determinados pelo juízo da recuperação, senão 

vejamos: Com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 

19.12.2017, os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que 

se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que 

aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 

20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, 

extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos 

extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição 

devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação. Sobre o tema, 

colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido constituído o 

fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à recuperação 

judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do valor do 

crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelo 

Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito”. Orientações retiradas do AVISO SOBRE OS CRÉDITOS 

DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 613/2018/OF. PROVIDO 

O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento nº 

70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/05/2018). Assim, 

considerando que o crédito é líquido e a presente impugnação foi rejeitada, 

determino a expedição de ofício ao Juízo Universal (7ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro/RJ) comunicando-o sobre a necessidade de pagamento 

do crédito extraconcursal objeto dos autos, remetendo cópia da sentença 

e da presente decisão, bem como da memória de cálculo apresentada pela 

exequente/impugnada. Determino, ainda, a SUSPENSÃO do feito até que 

seja informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o 

processo será extinto. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Fevereiro de 2019 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Fevereiro de 2019 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Fevereiro de 2019 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO EVEREST LTDA. (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Março de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000324-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 20 de Fevereiro de 2019 

às 17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 16265772, donde ressai a 

inércia da requerente, e, que a demandada se limitou a demonstrar o 

cumprimento da obrigação, remetam-se os autos AO ARQUIVO. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Considerando o teor da certidão de id nº 16265777, 

donde ressai a inércia da requerente, e, que a demandada se limitou a 

demonstrar o cumprimento da obrigação, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 26 de fevereiro de 2019 

às 17:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LIMA MARTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Considerando o teor da certidão de id nº 16266039, 

donde ressai a inércia da requerente, e, que a demandada se limitou a 

demonstrar o cumprimento da obrigação, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Considerando o teor da certidão de id nº 16266403, 

donde ressai a inércia da requerente, remetam-se os autos AO ARQUIVO. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-33.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA GANDOLFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Considerando o teor da certidão de id nº 16266418, 

donde ressai a inércia da requerente, ficando evidente seu desinteresse, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CINTRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Procedo com a intimação dos advogados das partes acerca da audiência 

de CONCILIAÇÃO redesignada para o 26 de Fevereiro de 2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo seu advogado 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000427-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Na toada da manifestação da executada de id nº 

16218209, DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) 

original(is) da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da 

presente ação, em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. 

Com a apresentação, INTIME-SE a executada para manifestação, no prazo 

legal. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-70.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Considerando o teor da certidão de id nº 16084649, 

donde ressai a inércia da requerente, e, que a demandada se limitou a 

demonstrar o cumprimento da obrigação, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ALMEIDA ARRAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 12 de Março de 2019 às 

14:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIGYA EVELLYN BATISTA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

decisão constante do id. 16310485, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Fevereiro de 2019 às 16h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010165-66.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA BORGES BERNARDES (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

16267894, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-33.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE FRAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010346-33.2015.8.11.0011. REQUERENTE: HENRIQUE JOSE FRAGAS 

REQUERIDO: CLINTON FERREIRA Vistos, etc. Cuida-se de Ação pelo 

procedimento dos Juizados Especiais em que HENRIQUE JOSE FRAGAS 

propôs em desfavor de CLINTON FERREIRA refere a um acidente de 

trânsito ocorrido nesta Comarca, envolvendo veículos conduzidos pelas 

partes. Conforme consta dos autos, após prolação de minuta de sentença, 

com homologação, as partes se compuseram amigavelmente nos 

seguintes termos: o réu efetuou ao autor o pagamento do valor de 

R$1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais) na data de 11/04/2018. 

Assim, em face à composição amigável apresentada mediante petitório, 

opino pela homologação do presente acordo, com a consequente 

intimação do autor para fins de manifestação quanto à plena quitação. 

Neste alinhamento, caso adimplida a obrigação, desde já, merece 

declaração por parte do autor quanto à extinção do presente feito. Remeto 

à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 10 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 487, inc. III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Nada sendo 

requerido, ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16298096. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 05 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011151-25.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido da exequente vertido em id nº 16084738, de 

modo que CITE-SE via editalícia a parte executada, da penhora levada a 

efeito nos autos, em consonância com o disposto no Enunciado 37 do 

FONAJE, o qual dispõe: “Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, 

não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da 

referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não 

encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do 

Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” No 

mais, CUMPRA-SE a r. decisão. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GESLEY KENNED RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 13813271. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 05 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16290347. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 05 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010301-63.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL ALVES CABRAL (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista a extinção do feito, e em consonância com o 

certificado em id nº 16073549, DETERMINO que se proceda com a baixa 

das constrições levadas a efeito no veículo penhora. Com a baixa, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-40.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 14289973 
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quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões pelo embargado, rechaçando a 

tese do embargante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 16097477, onde se extrai 

a contradição da informação prestada pessoalmente pela parte e do 

pugnado pelo causídico, DETERMINO a intimação advogado constituído 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça a divergência ora 

apresentada, sob pela de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 16116410, onde se extrai 

a contradição da informação prestada pessoalmente pela parte e do 

pugnado pelo causídico, DETERMINO a intimação advogado constituído 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça a divergência ora 

apresentada, sob pena de extinção anômala e responsabilização. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA POSSAVATIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010001-04.2014.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIANA POSSAVATIS 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos. Em que pese a 

r. decisão em ID n. 14752496, verifico que o valor depositado 

erroneamente não pertente ao presente feito, conforme certificado em ID 

n. 12652004, motivo pelo qual torno sem efeitos aqueles comandos. No 

mais, a demanda foi julgada improcedente, não havendo que se falar em 

eventual execução nos autos, tendo, inclusive, já transitado em julgado o 

r. acórdão de ID n. 5178111, conforme certidão em ID n. 5178153. Assim 

sendo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnem o que entenderem de direito. Com o transcurso de prazo e nada 

requerido, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Outro 

cenário, CONCLUSOS. Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT, 

30 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO DAS MODAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Em respeito ao principio da primazia do mérito, 

DEFIRO o pedido de id nº 16257475, de modo que CONCEDO o prazo de 

15 (quinze) dias para que a autora apresente novo endereço da 

demandada. Se apresentado endereço, DETERMINO que se proceda à 

citação da reclamada, bem como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova 

data para a realização da audiência de conciliação nestes autos. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. Caso reste infrutífera, INTIME-SE a autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 
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D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BRUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na solenidade de conciliação, a 

despeito do pedido sem respaldo de prazo para justificar, consoante 

ressai do termo aportado no id nº 16256153. A presença da parte nas 

audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas 

até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000283-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI ALMEIDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. A despeito da tese levantada pelo autor em id nº 

15361099, em que requer a aplicação da revelia ao demandado pelo 

atraso injustificado na solenidade, e consequente julgamento antecipado 

da lide, tal não merece guarida. Explico. É cediço que com o advento do 

Código de Processo Civil de 2015, fora estabelecido em seu texto o prazo 

de tolerância mínima limite de espera para iniciar o ato da audiência, 

conforme preconiza o art. 362, III. Vejamos: “Art. 362. A audiência poderá 

ser adiada: III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 

30 (trinta) minutos do horário marcado.” Com o olhar volvido ao termo de 

audiência inserido no id nº 15277863, verifica-se que a solenidade fora 

aprazada para 15h, fazendo-se presente o requerido às 15h23min, ou 

seja, dentro do limite máximo disposto no art. 362, III, do CPC. Assim, 

considerando que o requerido compareceu ao ato dentro da tolerância 

legal admitida, DEIXO de aplicar a revelia, DETERMINANDO a intimação da 

autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Sem 

prejuízo, DETERMINO na oportunidade a intimação das partes para que 

informem se tem provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos 

do art. 33, da Lei 9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os 

autos à Juíza Leiga para designação de solenidade instrutória ou 

julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-36.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE FREITAS RUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. A despeito do pedido vertido em id nº 16171387, 

denota-se que a exequente não atendeu ao determinado em decisão de id 

nº 15709458, limitando-se a repetir o pedido genérico outrora realizado, 

razão pela INDEFIRO a medida vindicada. Ademais, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DOS SANTOS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

13591400, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 
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Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA MIRASSOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DIVINO INACIO FRANCISCO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE FARIAS OAB - GO37836 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id 

n. 14253676, donde ressai a ausência do demandado Divino Inacio 

Francisco Neto, mesmo devidamente citado, APLICO-LHE a revelia, nos 

termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes, na pessoa do(s) advogado(s) 

caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o julgamento 

imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SOARES RIBAS (REQUERIDO)

AGRO PECUARIA CERRO AZUL S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR OAB - MT0015130A (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALEX RODRIGUES SPINOLA (TESTEMUNHA)

JOSE AMARILDO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

MARCO AURELIO SFOGIA (TESTEMUNHA)

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE CARVALHO OAB - MT0019970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO EMILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES MUSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 
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provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000090-48.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EVANDRO LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ante a apresentação de 

documentos pelo banco réu a fim de comprovar a contratação de produto 

por parte do autor, mister a sua intimação visando manifestar-se, em 

respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Neste compasso, 

indico o prazo de 15 dias, nos termos do artigo 437, parágrafo 1º. do CPC. 

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para prosseguimento 

Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. MIRASSOL D'OESTE, 

30 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em 

correição. ACOLHO a sugestão supra, de modo que DETERMINO que a 

Secretaria de Vara expeça o necessário para tanto. Após o transcurso do 

prazo, com ou sem manifestação, AO JUIZ LEIGO. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GUIOMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15080226 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões pelo embargado, rechaçando a 

tese do embargante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDISLAINE DA SILVA VASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15076015 
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quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões pelo embargado, rechaçando a 

tese do embargante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15198544 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões pelo embargado, rechaçando a 

tese do embargante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15820370 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões pelo embargado, rechaçando a 

tese do embargante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 
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a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE CASTRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 31 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000101-77.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA VALERIA DE 

CARVALHO SIQUEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que a requerente - VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA – 

promove em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS sob o fundamento de que constatou duas inclusões de 

negativação em seu nome, incluídas pelos contratos nºs. 839767298, no 

valor de R$237,73 (duzentos e trinta e sete reais e setenta e três 

centavos) e nº. 839763397, no valor de R$597,73 (quinhentos e noventa e 

sete reais e setenta e três centavos), sendo que desconhece os débitos. 

Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

bem como declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos 

morais. Concedida tutela antecipada para determinar a imediata baixa do 

seu nome nos cadastros de inadimplência da SERASA e SPC. Citada a 

empresa requerida, compareceu em sede de audiência de conciliação que 

restou infrutífera. Posteriormente, apresentou contestação. Em sede 

preliminar aduziu pela carência de ação diante de alegada ausência de 

danos comprovados. No mérito, arguiu que recebeu o crédito da autora em 

cessão pelo Banco do Brasil. Impugnação pela autora. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. De pronto, concernente à justiça gratuita, opino pelo 

deferimento diante da declaração de hipossuficiência econômico - 

financeira apresentada pela Requerente, nos termos da Lei 1060/50. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome da 

autora, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR Em que pese a alegação de carência 

na exordial, não próspera. Todos os requisitos da petição inicial estão 

presentes na demanda e devidamente conduzidos a esclarecer o dano, a 

conduta e o resultado perpetrado. Afasta-se a preliminar aventada. 

MÉRITO No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. DA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS e CESSÃO DE CRÉDITO No que tange à 

indicada suposta existência de dívida da autora juntamente com a empresa 

ré, derivada de contrato de cessão de crédito que recebeu pelo Banco do 

Brasil, não próspera. Explico. Embora a ré tenha apresentado diversos 

documentos, tais como: Documento de Cessão de Crédito e alguns 

demonstrativos de consulta de financiamento CDC, indicando serem da 

autora, não logrou provar; a uma que a consumidora efetivamente recebeu 

a informação quanto à cessão realizada, a duas que a autora possuía um 

débito junto ao Banco do Brasil, posto que nenhum contrato ou documento 

assemelhado fora apresentado. Diante da inexistência de demonstração 

efetiva do título de crédito ou outro crédito que tenha caracterizado a 

dívida, sendo que a empresa ré não comprovou ter sido celebrado 

qualquer negócio jurídico entre a autora e o banco que resultou no débito 

in comento cedido à empresa ré, não prosperam os argumentos lançados 

na contestação. Nesta linha de raciocínio, ausente prova da relação 

jurídica entre a autora e o Banco do Brasil. Somado a isto, sabidamente 

que, ao receber um crédito em cessão, deveria a ré ter analisado a 
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formalidade e veracidade do crédito que estava a receber. Tem-se por 

sua obrigação conduzir pela prudência na relação. Contudo, a Requerida 

não trouxe aos autos qualquer prova visando comprovar a legalidade no 

débito e seu inadimplemento. Pautou-se exclusivamente em alegações e 

telas de um eventual produto que foram elaboradas unilateralmente, sem 

constar sequer a assinatura da autora. Destaca-se que a 

responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Por consequente, 

no caso em tela, a Requerente tratou de demonstrar que houve uma 

conduta ilegítima por parte da Requerida ao negativar seu nome sem 

existência de débitos. Em contrapartida, a cessão de crédito precisa ser 

cientificada ao devedor, consoante se destoa do artigo Art. 290 do Código 

Civil, a saber: “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao 

devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o 

devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da 

cessão feita.”. Contudo, em momento algum a autora foi noticiada da 

suposta cessão de créditos formalizada. Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a empresa requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da Requerente - hipossuficiente em relação à reclamada - 

prova diabólica, pois não há como comprovar negativamente uma dívida. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré, mister a declaração de 

inexistência do débito objeto desta demanda, com a exclusão do nome da 

requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito relacionados à este 

negócio jurídico inexistente. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade da empresa ré passível de ensejar ressarcimento moral, 

opino pela procedência do pedido. O fornecedor, neste caso, a empresa 

ré que indica pela cessão de um crédito, falhou na sua prestação de 

serviços, uma vez que negativou o nome da autora sem qualquer respaldo 

financeiro efetivamente contratado. Observa-se, ainda, que em vista da 

responsabilidade da ré ser objetiva, com culpa presumida, a consumidora 

cumpriu corretamente seu dever de demonstrar o ato ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade. Certo que está configurada a responsabilidade da 

Requerida pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da Requerida em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de cobrança 

de grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a exclusão do nome da autora junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; b) 

condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 03 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011151-25.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL 

D'OESTE Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 ( trinta) Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR F. LIMA PROCESSO n. 8011151-25.2011.8.11.0011 

Valor da causa: $19,764.64 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: ARMELINDO FERRARO 

Endereço: Rua ANTONIO TAVARES, 2535, CENTRO, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: HIDERALDO BRUNO 

CAMILOTTI - ME Endereço: Rua ANEZIA DE GOUVEA, 254, JARDIM DAS 

FLORES III, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: PEDRO 

PEREIRA NUNES Endereço: Rua IVAN SOARES DOS REIS, 1285, BAIRRO 

CIDADE TAMANDARE, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000, 

atualmente em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE DEVEDORA: PEDRO PEREIRA NUNES, acima 
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qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, acerca da penhora 

realizada nos autos, constante no ID. 5121991, tudo em conformidade com 

o R. despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. Despacho/Decisão: 

ids. 15716173 e 16235987 E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ORDALICE BARBIZANI PEREIRA, digitei. MIRASSOL D'OESTE, 5 de 

novembro de 2018. "Assinado Digitalmente" Mayla Gimenes de Melo 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA ANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000121-68.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIANE MARIA ANES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente LUCIANE 

MARIA ANES – promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. sob o 

fundamento de que houve negativações indevidas em seu nome no valor 

de R$ 71,31 (setenta e um reais e trinta e um centavos), incluída pelo 

contrato nº.0255183323; e R$129,92 (cento e vinte e nove reais e noventa 

e dois centavos), pelo contrato nº 0255201035115,94 com data de 

13.04.2017, sendo que desconhece qualquer dívida. Pleiteia exclusão de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização 

pelos danos morais. Tutela antecipada concedida. Citada a ré compareceu 

em audiência de conciliação que restou infrutífera, e apresentou 

contestação. Em preliminar arguiu ausência de documento original quanto 

à negativação. No mérito aduziu pela contratação de serviços pela autora 

com inadimplemento de faturas, completando com apresentação de 

gravação para adesão à plano de telefonia. Impugnação à contestação 

pela autora. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais. PRELIMINAR Diferentemente do alegado pela ré, não há que 

se falar em necessidade de extrato oficial. Criteriosamente, considera-se 

que o extrato juntado à exordial faz prova quanto à negativação, sendo 

que caberia à ré, que possui acesso aos órgãos de negativação, 

proceder à contraprova. Certamente, nada juntou para demonstrar que a 

negativação não existiu. Ademais, a empresa Boa Vista Serviços é 

reconhecida nacionalmente como prestadora de serviços interligada ao 

SCPC, possuidora do Cadastro Positivo e banco de dados com 

informações sobre o histórico de pagamentos. Assim sendo, afasta-se a 

preliminar aventada e reconhece-se o interesse de agir. DA EXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos de 

proteção ao crédito, tem-se que por dívida advinda de produto adquirido 

pela autora mediante atendimento telefônico. A ré apresentou diversas 

telas do sistema interno da empresa, somado à exata ligação telefônica 

que indica aceite da autora pela aquisição de um plano de controle de 

telefonia celular, pelo valor mensal de R$34,99. Nesta linha de 

comprovação, consta do atendimento que a autora inclusive escolheu data 

para o pagamento do plano, bem como confirmou alguns dados pessoais. 

Portanto, baseado na gravação do atendimento feito para a autora sobre o 

serviço de telefonia, tem-se como inverdades as alegações da exordial ao 

apontar que jamais possuiu serviço perante a ré. Neste sentido, as telas 

sistêmicas de ligações somado à gravação do atendimento, comprovam 

que a autora contratou junto à ré, bem como que por estes serviços 

houveram débitos não adimplidos. De outro passo, a autora não 

demonstrou do contrário, ainda que em respeito ao artigo 373, inciso I, do 

NCPC. Neste contexto, caberia à autora comprovar o mínimo do fato 

constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Isto não logrou fazer. DANO MORAL No que concerne ao 

dano moral, consequência da existência de débito, houve uma cobrança 

devida por parte do banco réu e, em prosseguimento, a negativação de 

seu nome no rol de inadimplentes. Portanto, inexistente qualquer conduta 

indenizatória do banco réu. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ No que tange a má-fé 

da autora, não houve provas suficientes a ensejar conduta dolosa com o 

fim de locupletar-se indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação 

Cível AC 10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

16/09/2013 Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

FATURA EM ABERTO EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA 

DE PAGAMENTO. ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura 

ensejadora da negativação, não há se falar em dano moral decorrente de 

inscrição do nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser 

afastada a condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a 

mesma está apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer 

manifestação ao ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 

do CPC.”. Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente o pedido formulado pela autora, extinguindo-se o feito com 

resolução do mérito em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Opino pela ausência de condenação do requerido em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de outubro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 05 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262453 Nr: 2878-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antidia Tatiane Moura Ribeiro, Ana Karolyne 

Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo 

José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel 

Moraes de Oliveira, Leandro Rodrigues, Gabriel Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: geovani mendonça de freitas - 

OAB:11473/b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: idário pereira da silva - 

OAB:21450/0mt, juciel de frança batista - OAB:22534-o, Marcel de 

Sá Pareira - OAB:12.070

 PROCESSO/CÓD. Nº 262453

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fato típico, antijurídico e culpável, o qual supostamente se 

amolda aos tipos penais do artigo nela enunciado, contendo as 

circunstâncias em que as supostas infrações penais foram cometidas, a 

qualificação dos acusados, a classificação dos delitos e o rol de 

testemunhas, sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito 

policial se verifica a presença de indícios suficientes de autoria dos delitos 

imputados aos acusados.

• Do denunciado Reginaldo José Camargo Neto.

Em resposta à acusação a defesa não alegou preliminares e reservou o 

direito de se defender ao final da instrução criminal.

• Da denunciada Antídia Tatiane Moura Ribeiro.

A defesa da denunciada não alegou preliminares e esta se limitou a negar 

os fatos narrados na denúncia. No entanto, declarou provar tal argumento 

durante a instrução processual. Outrossim, realizou pedido de revogação 

da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar, alegando que a 

ré possui predicados favoráveis, bem como filhos menores de 12 anos.

• Da denunciada Ana Karoline Moraes de Siqueira.

Quanto à defesa da indiciada Ana Karoline, esta almeja a absolvição 

sumária da denunciada sob o fundamento de que os documentos que 

alicerçaram a denúncia não possuem valor probatório, visto que foram 

colhidas de maneira ilegal, pois os Policiais que realizaram a prisão em 

flagrante utilizaram-se de torturas para obterem tais informações, bem 

como pela inépcia da denúncia, uma vez que os crimes não foram 

devidamente individualizados a cada agente.

Ademais, manifesta-se que a denúncia oferecida contra a ré possui 

ausência de justa causa, uma vez que não existe suporte probatório 

mínimo para o oferecimento da denúncia e, por isso, estão ausentes os 

indícios mínimos de autoria.

Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva da increpada, sob o 

fundamento de que não existem os elementos ensejadores da manutenção 

da segregação cautelar.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de 

revogação da prisão preventiva das rés Antídia e Ana Karoline 

(fls.512/515).

É o relatório do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO 

CABIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA a FIGURA 

CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, 

uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, 

admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de 

ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É afastada a 

inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41do CPP, com 

a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação 

do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via 

judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 3. A pretensão de 

desclassificação do crime de homicídio doloso para a figura culposa, 

demanda revaloração de prova, incabível na via estreita do habeas 

corpus. 4. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC 97421 SP 

2007/0305713-4, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 

18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015, Relator: Ministro NEFI 

CORDEIRO).

Em que pese as alegações das defesas a fim de rejeitar a denúncia, a 

título de fundamentação, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Desta forma, não há falar na inépcia da denúncia, visto que resta descrito 

na denúncia os fatos que constituam, em tese, a tentativa de furto, 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e 

posse de drogas, com todas as características e circunstâncias a ele 

inerentes, inclusive individualizando a condutada de cada denunciado, 

permitindo aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos 

termos do precitado art. 41 do CPP, não há falar em denúncia genérica, 

motivo pelo qual afasto a preliminar de ausência de tipicidade e inépcia da 

inicial suscitada

Outrossim, quanto à negativa de autoria alegada pelos denunciados, 

confunde-se com o mérito da causa, de modo que será analisada em 

momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Noutro norte, consoante as justificativas da defesa do réu Ana Karoline 

Moraes de Siqueira de que as provas colhidas são ilícitas e não possuem 

valor probatório, estas são questões que serão dirimidas no decorrer da 

instrução processual, oportunidade em que todos os acusados serão 

ouvidos em Juízo, exercendo o direito de contraditório e ampla defesa 

sobre todos os fatos que foram narrados na denúncia.

Desta forma, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a preliminar aventada e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Noutro norte, considerando que ainda não fora expedido mandado de 

intimação para os réus Leandro Rodrigues e Wanderson Gabriel Moraes 

de Oliveira para se manifestarem quanto às suas defesas, visto que 

informaram possuir advogado (fl.262 e fl.424-verso) determino que a 

secretaria assim proceda-se, para indicarem novo advogado, no prazo de 

05 (cinco) dias, para apresentar resposta à acusação. No entanto, caso 

seja declarada a impossibilidade de nomeação ou em caso de inércia dos 

indiciados, desde já fica nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para apresentar a resposta à acusação, atentando-se para 

eventual colidência de defesa, e com urgência, pois o feito se trata de 

réus presos.

Após, com as referidas manifestações, voltem-me conclusos para a 

designação de audiência de instrução e julgamento.

• Do pedido de revogação da prisão preventiva da increpada Antídia 

Tatiane Moura Ribeiro.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva da denunciada 

supramencionada, convém destacar que a prisão preventiva foi decretada 

com a finalidade de resguardar a ordem pública e, sobretudo, obstar a 

reiteração delitiva, tendo em vista que a mesma, além dos fatos ora 

investigados, possui uma condenação transitada em julgado pelo 

cometimento dos delitos de roubo majorado e associação armada (CI 

415229), em trâmite na Comarca de Cuiabá /MT.

Diante da situação da denunciada, qual seja, dois filhos menores de 12 

anos, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da 

prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade da conduta, a necessidade 

da aplicação da lei penal e a reiteração delitiva.

Ademais, conforme já apontado na decisão que decretou a preventiva, a 

acusada asseverou que trouxe uma mala da cidade de Cuiabá/MT para a 

de Mirassol D’ Oeste/MT a pedido de um conhecido como “Neto”, morador 

da cidade de Rondonópolis (local, saliente-se, dos fatos em que fora 

condenada por roubo majorado e associação armada), o qual foi indicado 

por todos do grupo como sendo o mentor da empreitada criminosa.

Ocorre que, não bastasse a condenação preexistente e o 

descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da 

pena no regime aberto, visto que houve progressão de regime no seu 

executivo de pena em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme se 

extrai de pesquisas realizadas no sítio eletrônico do TJMT, a denunciada, 

em tese, voltou a delinquir, uma vez que foi encontrada junto com os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 441 de 701



demais corréus, com objetos que seriam utilizados no crime de furto ao 

Banco do Brasil desta Comarca.

Sobreleva anotar que os supostos delitos praticados foram cometidos 

numa Comarca que não era a mesma em que ela e seus filhos residiam, 

ficando evidente, portanto, que a indiciada não estava junto de seus filhos, 

inclusive, certamente ficaram sob os cuidados de outra pessoa enquanto 

a denunciada estava nesta urbe com o intento, em tese, de cometer 

crimes.

 Por estes motivos, entendo que seria um despropósito e extremamente 

donoso à credibilidade do Poder Judiciário autorizar a permanência da 

paciente em prisão domiciliar.

Isso porque, mostra-se evidente o descaso da paciente com a aplicação 

da lei penal, consoante se extrai dos descumprimentos das condições 

estabelecidas para o cumprimento de sua pena no regime aberto (CI 

415229), bem como diante de sua contumácia delitiva, revelando, via de 

consequência, o seu desvalor para com a Justiça e a necessidade da 

segregação cautelar, porquanto a prisão domiciliar não servirá ao escopo 

de fazer cessar as investidas criminosas, sendo medida insuficiente e 

inadequada ao caso.

Este Juízo não desconhece o habeas corpus coletivo concedido pelo STF 

visando salvaguardar os direitos das crianças e mulheres grávidas ou 

com filhos menores (HC 143.641/SP), apenas entende que, salvo melhor 

entendimento, o presente caso amolda-se com justeza às situações 

excepcionalíssimas excetuadas pelo Pretório Excelso.

 Assim, mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos e 

indefiro o requesto de fls.435/442.

Por fim, no que tange ao caso, oficie-se o Juízo das Execuções Penais da 

Comarca de Cuiabá/MT noticiando que a indiciada está respondendo a 

presente ação penal, a fim de que tomem as providências necessárias.

• Do pedido de revogação da prisão preventiva da increpada Ana Karoline 

Moraes de Siqueira.

Tocante ao pedido elaborado pela defesa da ré, convém informar que a 

segregação cautelar da mesma restou consignado pela necessidade de 

assegurar a ordem pública, visando obstar a reiteração delitiva, fator a 

justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua 

manutenção.

Nesse sentido, compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, 

constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a 

revogação requestada, restringindo-se em salientar que estão ausentes 

os requisitos necessários para a manutenção da cautelar constritiva.

Outrossim, convém destacar que, não obstante a custodiada tenha sido 

flagrada em conjunto com os demais réus, consta dos autos indícios de 

autoria e materialidade suficientes para respaldarem a imputação pelos 

crimes ora apurados, sobretudo pelas declarações dadas pelos corréus 

de que todas as pessoas que vieram no carro tinham conhecimento do 

furto que seria realizado nesta Comarca, inclusive a ré.

Sobreleva mencionar, ainda, que a custodiada já responde por outras 

ações penais (CI 418424 e 510899), não sendo recomendável a 

concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Saliente-se, por fim, que os predicados pessoais da acusada, quais 

sejam, residência fixa, família e emprego lícito, isoladamente, não justificam 

a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da sua 

manutenção.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 

- DECISÃO FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - 

NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS 

ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU 

REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS. - 

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a 

prisão preventiva deve ser decretada, nos termos dos art. 312 e ss. do 

CPP, se houver necessidade cautelar - Estando evidenciada, por meio de 

elementos do caso concreto, a periculosidade do agente e a real 

possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão 

processual para a garantia da ordem pública e consequente 

acautelamento do meio social - A existência de condições pessoais 

favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando 

presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da 

segregação cautelar. (TJ-MG - HC: 10000180178147000 MG, Relator: 

Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de 

Publicação: 13/04/2018)

Portanto, indefiro o requesto de fls.449/511 e mantenho a decisão pretérita 

pelos seus próprios fundamentos.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 153587 Nr: 1253-90.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 153587

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30/01/2019, às 

17h10min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254086 Nr: 5255-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 254086

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06/02/2019, às 

17h10min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235287 Nr: 319-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 235287

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30/01/2019, às 

14h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 
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arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248702 Nr: 2444-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Caraceli de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciana zanella - OAB:67842

 PROCESSO/CÓD. Nº 248702

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30/01/2019, às 

15h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250892 Nr: 3475-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlúcia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 250892

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06/02/2019, às 

17h30min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238453 Nr: 2009-60.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 238453

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30/01/2019, às 

14h30min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263609 Nr: 3422-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Porto Esperidião-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Faustino Vespaziano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 30 de outubro de 2018, às 15h40min

Autos n°: 263609

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, do 

Defensor Público.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Tendo em vista a certidão de fls.12, devolve-se a presente missiva, com 

nossas homenagens.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Comarca de Nova Mutum

Comarca de Nova Mutum

Portaria

 PORTARIA N.° 60/2018/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art 1.º EXONERAR do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Primeira Vara de Nova Mutum, a Senhora 

ALINE FRANCIELLE BAPTISTA DA SILVA, matrícula 28169, RG 

2146109-0-SSP-MT, CPF 023.214.741-81, com efeitos a partir de 

05/11/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 05 de novembro de 2018.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001966-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARME SALET NUNES COFFY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIRTO JOAO SPERANDIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 
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impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109961 Nr: 5917-60.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldevino Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agraben Administradora de Consórcios Ltda, 

Araguaia Agrícola LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47949 Nr: 3372-61.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72037 Nr: 539-65.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinez de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Luiz Salvagni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54893 Nr: 2372-55.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelindo Luiz Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87824 Nr: 3620-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Luis Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sansão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15497, Lucila Cristina Piedade Prestes Capato - 

OAB:8962/O-MT

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando que a sentença homologatória foi proferida nos 

autos em apenso (Código n. 95137), tenho que naqueles autos é que 

deverá tramitar o cumprimento de sentença.

 Desta feita, desentranhe-se a petição de fls. 62/68, bem como a presente 

decisão, certificando-se, e efetuando-se a juntada nos autos de processo 

de Código n. 95137.

 Cumprida a determinação acima, corrija-se a autuação do processo 

(Código n. 95137), mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”.

 Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Por fim, tendo em vista que já fora deferido o pedido de expedição de 

alvará formulado pela parte Exequente em sede de cumprimento de 

sentença, conforme se vê às fls. 58 (Código n. 87824), determino o 

cumprimento da referida decisão (fls. 58 - Código n. 87824), para fins 

expedir alvará judicial para liberação do valor constrito nos autos (Código 

n. 87824), nos termos mencionados no acordo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73737 Nr: 4064-89.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Domingos Sessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 
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- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41040 Nr: 383-19.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. S. de Almeida Santana - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schawb Mattozo - 

OAB:5849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pivetta Gavlinski - 

OAB:9.536/MT

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por N. S. de 

Almeida Santana - ME em desfavor de Vanguarda do Brasil S.A.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 184/186, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 184/186 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o art. 

924, III, ambos do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários, conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43695 Nr: 3072-36.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Loreni Mello Aguinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Túlio de Alencar Costa Leite - 

OAB:GO 20.597, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71210 Nr: 3740-02.2012.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54827 Nr: 2306-75.2012.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Cardoso Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Município de Santa Rita do 

Trivelato/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luce Jane de Oliveira Sestari - 

OAB:4394-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112428 Nr: 7249-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o conteúdo da manifestação do Impetrado Munícipio de 

Nova Mutum/MT às fls. 46/60, intime-se à parte Impetrante para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, vista ao Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 8-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Attilio Dariva, Marcos Antônio Dariva, Nei Luiz Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S.A, Lairto João Sperandio, 

Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 
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OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

341/349 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Attilio Dariva, 

Marcos Antonio Dariva e Nei Luiz Dariva), mormente por considerar o seu 

conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 341/349.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104563 Nr: 3031-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAÚJO FELIPE & BATISTA DA COSTA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 

Reintegração de Posse proposta por Bradesco leasing S.A. – 

Arredamento Mercantil em desfavor de Araújo Felipe & Batista da Costa 

Ltda ME, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

fins de:ASSEGURAR o pleno exercício da posse do objeto descrito na 

inicial pelo Requerente Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, 

tornando definitiva a decisão liminar de reintegração de posse proferida às 

fls. 44/47;RESCINDIR o contrato entre as partes.Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% 

(dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2°, 

do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111916 Nr: 7000-14.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Rosa Terraplenagem S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo Sergio Zirondi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dêmore Luiz Barão - OAB:PR 

18.775, EDNA MARIA MARTINS SANTOS - OAB:PR 51.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 19, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81921 Nr: 68-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço da Silva Filho (Espolio), Luciana Maria da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100576 Nr: 539-26.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves de Souza ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Administradora de Consórcios Sicredi Ltda em 

desfavor de João Paulo Alves de Souza ME, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONSOLIDAR o domínio 

e a posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial e devidamente 

apreendido em benefício da parte Requerente;CONFIRMAR a decisão 

liminar proferida às fls. 14/16.Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que 

seja feito novo certificado de registro do veículo apreendido em favor da 

parte Requerente.De mais a mais, determino que a parte Requerente, no 

prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente sentença, 

comprove ter dado ciência a parte Requerida do valor obtido com a 

expropriação do bem, para fins de possibilitar o abatimento do saldo 

devedor. Não havendo comprovação, presume-se que o bem foi retomado 

pelo valor da Tabela FIPE na data da apreensão.Condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do 

Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento 

das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se 

as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114295 Nr: 895-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Castilho Bergamasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.255 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Exequente, por meio de 

seus advogados, para que se manifeste sobre a Exceção de 

Pré-Executividade interposta pelo Executado às fls. 44/47, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72057 Nr: 557-86.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Tiburcio de Moraes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 446 de 701



Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109416 Nr: 5657-80.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PIVA BATTAGLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unigeo Geoprocessamento e Consultoria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaratória 

de Nulidade proposta por Rafael Piva Battaglini em desfavor de Unigeo 

Geoprocessamento e Consultoria Ltda.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 106/107, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos, cuja avença já fora devidamente cumprida pela parte 

Requerida à fl. 121.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 106/107 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

 De mais a mais, determino ainda o levantamento da caução ofertada às 

fls. 72/74.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83273 Nr: 972-98.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gideão Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Só Embalagens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91814 Nr: 1094-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdSG, MdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Rhazzes Morais Delgado - OAB:OAB/MT 20707/O

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

condenar os Caio Junior dos Santos Guia e Marcelo de Assis Gonçalves, 

todos qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 157, § 2º, 

incisos I, II e V; art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 

244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso material de crimes. (...) Deste 

modo, sopesando uma a uma as circunstâncias judiciais estabelecidas no 

artigo 59 do Código Penal, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo 

legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.(...).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91814 Nr: 1094-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdSG, MdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Rhazzes Morais Delgado - OAB:OAB/MT 20707/O

 Vistos etc. Intime-se a vítima e os réus para nova audiência, redesignada 

para o dia 22 de junho às 13h:30min. Expeça-se carta precatória para a 

oitiva das testemunhas Ericlis (Barra do Garças), PM Márcio e Anderson ( 

Lucas do Rio Verde). Saem as partes intimadas. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 2695-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senmir Jose Ferreira, Elton Ferreira dos 

Santos, Ricardo Flores de Matos, Dieter Matschinske, João Eduardo 

Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, Luis 

Gustavo Fernandes - OAB:14916 B, Márcio Sales de Freitas - 

OAB:OAB/MT 7.888, Ronei Augusto Duarte - OAB:4420/MT

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Mutum-MT, 20 de 

maio de 2016.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 5024-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Mattos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Código: 90192 L. Apolo: 101013

Vistos, etc.

Uma vez que restou prejudicada a localização do réu Lucas de Mattos dos 

Santos determino sua citação pela via editalícia.

 Assim, cite-o dos termos da denúncia para responder a acusação, 

conforme decisão de fls. 133/135vº.

 Para tanto, expeça-se edital de citação, na forma do artigo 361 e 

seguintes do Código de Processo Penal, com prazo de 15 (quinze) dias.

Fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta Comarca quando 

o acusado afirmar não possuir condições para contratar um advogado 

e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.

Proceda-se a serventia com a inclusão do mandado de prisão do 

denunciado Lucas de Mattos dos Santos no Banco de Mandados de 

Prisão do CNJ.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000859-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELGA WAZUR CONSOLIN (EXECUTADO)

ANDREIA NOVAIS DE ARAUJO CONSOLIN (EXECUTADO)

OLAIR GALVAO CONSOLIN (EXECUTADO)

JOHANNES WAZUR GALVAO CONSOLIN (EXECUTADO)

AGRO MAXI TRANSPORTES E FOMENTO AGROPECUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000859-25.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que juntou o documento de ID 13247650 com orientação 

da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, 

impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 

03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 13247650 com 

orientação de pagina correta, a fim de possibilitar sua leitura, com fulcro 

no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 05 de novembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118742 Nr: 3118-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS, AFRdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor dos interesses de 

FERNANDA GOMES DA SILVA, tendo como requeridos FABIANA GOMES 

DE SOUSA e ANTÔNIO FILHO RODRIGUES DA SILVA SOUSA, todos 

devidamente qualificados nos autos..Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento e decido.Vislumbra-se da citada ordem judicial que a 

frequência da menor às atividades junto à APAE de Nova Mutum/MT, não 

se trata de mera faculdade, mas de uma condição para a reintegração 

familiar, notadamente com a finalidade de preservar o desenvolvimento 

mental e motor da infante, em observância ao melhor interesse da criança. 

Outrossim, é de se registrar que a manutenção da infante na instituição 

acarreta dupla fiscalização da integridade física da menor, ou seja, 

através dos genitores e da APAE, a qual se comprometeu a exercer 

rigoroso acompanhamento da infante, pelo menos até que seja concluído o 

inquérito policial. Em caso de faltas injustificadas da infante à Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, estas deverão ser 

informadas nos autos pela instituição, para fins de providências cabíveis. 

No que tange ao pedido de fl. 164, entendo que merece ser indeferido, 

mormente porque como sabido nos fins de semana não há plantonistas 

especialistas, tais como fisioterapeutas e fonoaudiólogos, dos quais a 

infante necessita atendimento e acompanhamento, bem como não se 

mostra adequada a retirada de médicos plantonistas do Pronto 

Atendimento Municipal para acompanhamento exclusivo com a infante.É de 

se registrar também que não há prejuízos a infante que não seja procedido 

o acompanhamento médico domiciliar desta nos fins de semana, porque 

continuará frequentando a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE de Nova Mutum/MT durante a semana, onde serão 

garantidos os respectivos atendimentos e acompanhamentos, visando o 

desenvolvimento mental e motor da infante. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75352 Nr: 3906-97.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcendino Custódio Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar 

acerca da certidão de fl. 111, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 5452-51.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS, VRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugná-la no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111300 Nr: 6720-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Gustavo Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito 

na forma do art. 487, I, do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade, nos 

seguintes termos:O NOME DO SEGURADO: MARINO GUSTAVO GALLEO 
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BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURALINCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;A RENDA MENSAL INICIAL: 

SALÁRIO MÍNIMOA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (04.12.2014 – 

DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)PERÍODO A SER 

CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS).As prestações 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme 

artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 

do CTN.O requerido está isento de custas.Deverá o requerido suportar, 

não obstante, verba honorária em favor do procurador da requerente, no 

montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta sentença (CPC, 

art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ). Nada sendo requerido no prazo 

de 06 (seis) meses a partir do trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte. Não obstante, exclua-se 

do Relatório Estatístico das Atividades Forenses tão logo decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, sem qualquer impulso das 

partes. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 

do NCPC.Publicada em audiência. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3004 Nr: 14-50.1994.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lotário Heller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Tadeu Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino 

Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 1.0 – Da impugnação aos cálculos: [...] Desse modo, temos o valor total do 

crédito atualizado até 01/09/2018 perfaz o valor de R$ 15.995.610,40 

(quinze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dez reais 

e quarenta centavos), conforme cálculo elaborado e também carreado em 

anexo por este juízo. 2.0 – Da alegação de prescrição intercorrente [...] 

Assim, AFASTO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3.0 – 

Da penhora no rosto dos autos de nº 171-27.2011.811.0086 – Código 

49087 e 172-12.2011.811.0086 – Código 49088: No que concerne à 

penhora no rosto dos autos de nº 171-27.2011.811.0086 – Código 49087 

e nº 172-12.2011.811.0086 – Código 49088, entendo que estas devem ser 

baixadas, uma vez que o executado Eduardo Tadeu Ferreira não é parte 

naquele feito, sendo parte somente sua esposa Sueli Casagrande 

Ferreira. 4.0 – Da penhora no rosto dos autos de nº 

268-32.2008.811.0086 – Código 37277: [...] Assim, reconheço a 

impenhorabilidade dos valores referente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais e contratuais de Luis Felipe Lammel nos autos de nº 

268-32.2008.811.0086 – Código 37277, os quais devem ser deduzidos 

dos valores disponíveis para penhora naqueles autos e, por 

consequência, solicito àquele juízo a confecção de novo termo de penhora 

no rosto dos autos, bem como a transferência dos valores penhorados 

para este feito, mediante vinculação dos valores a estes autos junto à 

Conta Única do TJMT. 5.0 – Da penhora no rosto dos autos nº 

17-68.1995.811.0086 – Código 3008 [...] Desse modo, impõe consignar 

que não se opõe à adjudicação do imóvel, com a consequente 

transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Mutum/MT para Eduardo Tadeu Ferreira e Sueli Casagrande Ferreira, 

desde que no ato da transferência haja o respectivo registro da penhora 

do imóvel proveniente destes autos, na importância de 50% que pertence 

à Eduardo Tadeu Ferreira. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103717 Nr: 2599-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO EVARISTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seu advogado, para se 

manfestar sobre o resultado da busca via Sistema RenaJud de fls. 29, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72858 Nr: 1381-45.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Ida Pierini, Claudio Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o Dr. Rafael Sganzerla Durand, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 2998 Nr: 86-03.1995.811.0086

 AÇÃO: Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio->Insolvência 

Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lotário Heller, Selson Kussler, Massa Falida da Empresa 

OLVEPAR S/A Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814, Luis Felipe 

Lammel - OAB:MT 7.133, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA proposta 

por LOTÁRIO HELLER tendo como credores habilitados MASSA FALIDA 

DA EMPRESA OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e SELSON 

KUSSLER, devidamente qualificado nos autos. Vieram os autos conclusos. 

É o relato.Decido. Considerando que o credor Selson Kussler constituiu 

novo advogado nos autos, não havendo mais conflito de interesses, bem 

como que este é o único credor remanescente da Massa Insolvente de 

Lotário Heller, com fulcro no artigo 761, inciso I, do Código de Processo 

Civil de 1973, NOMEIO como Administrador Judicial da MASSA 

INSOLVENTE DE LOTÁRIO HELLER o credor SELSON KUSSLER, o qual 

deverá ser representado por seu advogado WALISSON KENEDI DE LIMA, 

devendo ser intimado na pessoa de seu representante legal para, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assinar o termo de compromisso de 

desempenhar bem e fielmente o cargo, conforme artigo 764 do Código de 

Processo Civil de 1973. Ademais, o crédito originário dos autos em apenso 

de nº 14-50.1994.811.0086, perfaz saldo superior ao pendente de 

pagamento nestes autos de insolvência civil, razão pela qual entendo que 

a Massa Insolvente de Lotário Heller deve ser incluída no polo ativo 

daqueles autos e dos demais processos em trâmite, até que seja satisfeito 

o débito remanescente da presente insolvência civil, visto que já 

determinada penhora no rosto daqueles autos, cujo valor supera o 

remanescente destes autos. Após a efetivação da penhora, com a 

lavratura do respectivo termo de penhora no rosto dos autos, com a 

respectiva transferência de valores a estes autos, de modo que a 

penhora deverá ser até o limite do crédito remanescente do credor Selson 

Kussler. Assim, intime-se o credor Selson Kussler para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente nos autos o calculo atualizado de seu débito, a 

fim de que seja possível a efetivação da penhora de crédito no rosto dos 

autos de nº 14-50.1994.811.0086.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101222 Nr: 942-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Lagos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 
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Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar acerca do bloqueio 

de fl. 55, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81867 Nr: 40-13.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP, 

Renato Alves de Freitas, Jaber Felipe de Quadros Silva, Erla Giovana de 

Matos Freitas, Fernanda Benar Bertao Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84398 Nr: 1619-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. COM. E REPRESENTACAO LTDA, Leandro 

Spaniol, Elenir Chele Spaniol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo requerido às fls. 81, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 2797-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Roehrs (Hotel e Restaurante da Kasa)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar sobre o resultado da penhora de fls. 83/85, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95371 Nr: 3293-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelcedi Silvestro, Claudete Ines Colle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o relato da Sra. Oficiala de Justiça às fls. 140/141, defiro a citação 

por hora certa do executado Gelcedi Silvestro.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104000 Nr: 2750-35.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmaikon da Silva Lucena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54986 Nr: 2463-48.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

 Manifestem-se as partes sobre o cálculo de fl. 129, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido tal prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38706 Nr: 1584-80.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Denker Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 166-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

David Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela DU 
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PONT DO BRASIL – DIVISÃO PIONNER SEMENTES, em face de MOACYR 

PIVA BATTAGLINI e VILMA PIVA BATTAGLINI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 À fl. 138, as partes realizaram negócio jurídico processual, requerendo a 

suspensão dos atos expropriatórios, bem como a prorrogação do prazo 

para manifestação do prazo para manifestação sobre o laudo pericial até 

08/11/2018, visto que estão tentando transigir.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

 De proêmio, importante registrar que o negócio jurídico processual está 

previsto nos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil, sendo que o 

juiz poderá recusar a aplicação somente nos casos de nulidade ou de 

inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se 

encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

 Assim, da análise do pactuado pelas partes à fl. 138, não verifico 

qualquer hipótese que possa levar à recusa da convenção entabulada 

pelas partes quanto aos prazos processuais, motivo pelo qual 

HOMOLOGO-A.

 Assim, fica suspenso o processo por 10 (dez) dias, a contar do protocolo 

da manifestação das partes, visto que estão tentando transigir.

 Caso as partes não entabulem acordo no prazo assinalado acima, fica 

prorrogado o prazo para manifestação da parte executada sobre o laudo 

pericial até 08/11/2018, ocasião em que conduz à revogação em parte da 

decisão de fls. 135/136, somente no que tange à declaração de preclusão 

da manifestação da parte executada em relação ao laudo pericial, bem 

como o deferimento da realização de hasta pública dos imóveis 

penhorados.

 No mais, mantenho-a incólume por seus próprios fundamentos, não 

restando o feito suspenso em relação ao depósito dos honorários 

periciais, os quais devem ser depositados em juízo no prazo estipulado 

naquela decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25215 Nr: 31-42.2001.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Gustavo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria de Souza, Douglas Aurélio 

Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evando Mendonça Ribeiro - 

OAB:5309/MTq

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a Dra. Elaine Carla da Silva, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo. INTIMO AINDA A ADVOGADA PARA QUE 

TRAGA AOS AUTOS O INSTRUMENTO PROCURATÓRIO RESPECTIVO, 

CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PROCESSO SIGILOSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 5037-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando que a busca de endereços de fls. 81/83, informou 

endereços já diligênciados via postal, no entanto em um dos endereços 

constou a informação de "ausente", nos termos da legislação vigente e do 

artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001689-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL LAURINI RUTSATZ OAB - MT0014983A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

OSMAR RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001689-88.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por LUIZ ROCHA DA SILVA em face de JUCEMARA NATOSTA DE 

OLIVEIRA e OSMAR RIBEIRO DA SILVA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Postula o requerente pela concessão de assistência judiciária 

gratuita. Com a inicial, juntou documentos registrados sob os ID’s 

14413317, 14413343, 14413502, 14413543, 14413595, 14413646, 

14413686, 14413712 e 14413745. Vieram os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Analisando as condições pessoais do 

requerente, tenho que o pleito de assistência judiciária gratuita merece ser 

indeferido. Explico. Em que pese a parte requerente ter alegado que não 

possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, 

verifico dos documentos carreados, notadamente sua declaração de 

imposto de renda constante no ID 14413343, que este é Cabo da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, bem como que recebeu o montante de 

R$ 77.215,15 (setenta e sete mil, duzentos e quinze reais e quinze 

centavos) a título de remuneração, o que perfaz o salário mensal no valor 

de R$ 5.939,62 (cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e 

dois centavos). Ainda, o requerente está sendo patrocinado por 

advogados particulares, o que demonstra o mínimo de condição financeira. 

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial. Há o custo dos 

prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e dos 

servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados. A maior 

parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos 

contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é 

cobrada dos usuários dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja 

ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas 

processuais, a não ser que comprove que não possui condições 

econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos. Desta 

forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente LUIZ ROCHA DA SILVA, 

devidademente qualificado nos autos, em virtude do autor não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência. Nesse diapasão, 

determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas 

processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 05 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME (EXECUTADO)

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 451 de 701



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000487-76.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – 

SICREDI OURO VERDE em face de L. F. DOS SANTOS SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS ME e LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID's 

12565231, 12565238, 12565241, 12565244, 12565249, 12565256, 

12565269, 12565279, 12565290 e 12565296. Pois bem. Compulsando os 

autos nota-se que a presente inicial está de acordo com o que 

determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela qual a 

RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 24.865,91 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 

212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do 

Código de Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Nova Mutum, 05 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-97.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DO ESPIRITO MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010103-97.2011.8.11.0086. REQUERENTE: JORGE DO ESPIRITO MENIN 

REQUERIDO: BRASIL TELECON Intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito em 15 dias, apresentando cálculos atualizados através de 

planilha. Cumpra-se. Intime-se. NOVA MUTUM, 1 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001102-03.2017.8.11.0086 Valor da causa: $10,056.56 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS Endereço: rua das andirobas, 

923, w, santa terezinha, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JÚNIOR - MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

23/01/2019 Hora: 17:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

lojas citylar (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001096-93.2017.8.11.0086 Valor da causa: $20,068.10 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 452 de 701



Nome: CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS Endereço: rua das andirobas, 

923, w, santa terezinha, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O 

POLO PASSIVO: Nome: lojas citylar Endereço: avenida dos uirapurus, 150, 

w, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: BANCO 

LOSANGO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3525, CENTRO NORTE, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): 

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

24/01/2019 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000097-09.2018.8.11.0086 Valor da causa: $91.34 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOBSON PEREIRA 

DA SILVA Endereço: RUA DAS IMBURANAS, 9022, LOTE 07, EDELMINA 

QUERUBIM, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010548-42.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEONE DE CAMPOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010548-42.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: ANTONIO DIAS GOMES EXECUTADO: OSEONE DE CAMPOS 

SANTOS Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000505-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000505-97.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: LUIS HENRIQUE BRANCALIONE EXECUTADO: GERSON 

GREGORIO LUNDQUIST NETO Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010304-55.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES SALVALAGGIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANISLEY BROETTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010304-55.2012.8.11.0086 

EXEQUENTE: RAQUEL RODRIGUES SALVALAGGIO EXECUTADO: 

JANISLEY BROETTO ALVES Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010474-85.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARE-ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010474-85.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA EXECUTADO: JOAO LUIS 

VILAS BOAS SOARE-ME Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010492-48.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JILCELENE ANTUNES SALMAZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDIMERCIO BERTON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010492-48.2012.8.11.0086 

EXEQUENTE: JILCELENE ANTUNES SALMAZO EXECUTADO: IDIMERCIO 

BERTON Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122243 Nr: 4692-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Araujo Bortolozzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Lauer Murta - 

OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 04/02/2019, às 16h00min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 80-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Godoi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Emerson da Silva Marques - OAB:MT 16.877

 Vistos.

Considerando a vinda do presente Executivo de Pena a este Juízo, e 

considerando tratar-se de réu preso, vistas ao Ministério Público com 

URGÊNCIA e em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123696 Nr: 5278-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Rosa de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O

 (...) Por outro lado, considerando que a causídica até o presente momento 

não apresentou resposta à acusação, que é peça essencial, e os demais 

acusados são presos, determino o desmembramento de feito em relação 

ao réu citado por edital, Romildo Rosa de Souza Pereira, bem como que 

extraiam-se cópias de capa a capa dos presentes autos e distribua-se 

ação penal em apartado para apuração dos fatos imputados aquele réu, 

permanecendo os presentes autos apenas em relação aos demais. Nos 

autos a serem formados, intime-se a Advogada constituída pelo acusado 

Romildo Rosa de Souza Pereira, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal, sob pena de multa, por abandono.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122243 Nr: 4692-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Araujo Bortolozzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Lauer Murta - 

OAB:MT 16.361-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO ao Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, para comparecer na audiência admonitória com o réu, 

designada para o dia 04/02/2019 às 16;00min no fórum nesta comarca. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122240 Nr: 4689-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleff Alves dos Reis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO ao Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, para comparecer na audiência admonitória com o réu, 

designada para o dia 04/02/2019 às 16;15min no fórum nesta comarca. É o 

que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102528 Nr: 1805-42.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE FERREIRA DE CICO, MÁRIO EDUARDO DE 

CICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para impugnar a contestação apresentada, no 

prazo legal, conforme dispõe o art. 351 do Código de Processo Civil, se 

assim não o fez ainda.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84594 Nr: 4218-96.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVCDA, EMMILLY APARECIDA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENI ARAUJO DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENI ARAUJO DE SA, Cpf: 02919971123, 

Rg: 2025242-0, Filiação: Nildete Rodrigues de Sá e Carlos Ferreira de Sá, 

data de nascimento: 17/08/1983, natural de Porto Alegre do Norte-MT, 

convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 5.280,00 (Cinco mil e duzentos e oitenta reais)

Resumo da Inicial: Diante do exposto, torna-se necessário fixar alimentos 

a filha no importe de 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo 

mensal, mais metade das despesas médicas, odontológicas, 

farmacêuticas e com materiais escolares , em favor da Requerente. DOS 

ALIMENTOS

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a tentativa de citação 

pessoal da parte requerida foi infrutífera (fls. 48, 66 e 81), bem como que 

a busca de endereço desta junto ao Sistema Infoseg apontou o mesmo 

endereço descrito à fl. 81, defiro a consulta aos órgãos conveniados ao 

TJMT, buscando a localização do endereço do demandado.Sendo frutífera 

a busca, proceda à citação do requerido no endereço indicado.Sendo o 

resultado negativo, determino a citação por edital do réu, cujo prazo fixo 

em 20 (vinte) dias, nos termos do art. 257, § 3° do CPC.Em seguida, 

verificando-se que transcorreu o prazo do edital e a parte requerida 

manteve-se inerte, declaro sua revelia e nos termos da Súmula 196 do STJ 

e artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio a Defensoria 

Pública como curadora especial do demandado, à qual deverá se dar vista 

dos autos para manifestação.Tudo cumprido, conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 08 de outubro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-79.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000715-79.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: RENATO SILVA BARBOSA REQUERIDO: AMANDA 

RODRIGUES DA COSTA Vistos. A concessão da justiça gratuita depende 

de comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer, 

conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. 

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais 

iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Com 

a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. 

Cumpra-se. NX, 29 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. EURIPEDES ALVES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINO ALVES DE MIRANDA OAB - GO10042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000748-69.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): J. EURIPEDES ALVES E SILVA RÉU: SECRETARIA DA 

FAZENDA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. NX, 29 de 

outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66866 Nr: 1934-86.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA, JOSIVANI 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Após o encerramento da instrução processual (ref. 212), o Ministério 

Público e o réu Fábio Ranielli Nunes da Silva apresentaram memoriais (ref. 

223 e 226, respectivamente).

O réu Josivani Pereira de Oliveira requereu a suspensão processual e a 

instauração de incidente de insanidade mental (ref. 236).

A ref. 242, o Ministério Público entabulou os seguintes requerimentos:

1 – seja determinado o desmembramento do feito c/c prolação de 

sentença no que se refere ao corréu Fábio;

2 – após o desmembramento, seja a defesa do corréu Josivani intimada 

para comprovar a alegação de insanidade, juntado provas, devendo o 

incidente ser processado em autos apartados.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público a ref. 242.

Com fundamento no artigo 80 do CPP, determino o desmembramento do 

feito em relação ao réu JOSIVANI PEREIRA DE OLIVEIRA, com posterior 

vista dos autos à Defesa para comprovação da alegação de 

inimputabilidade penal do acusado no prazo de cinco dias.

Após o desmebramento, voltem os autos conclusos para prolação de 

sentença em relação ao réu FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104004 Nr: 2632-53.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 14h20 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 1508-35.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 3382-55.2018.811.0012

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON VIEIRA LIMA, DAYANNA VIEIRA LIMA, 

CLARECI VIEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente da interposição do AI de ref. 14.

No mais, mantenho a decisão fustigada por seus próprios fundamentos.

Certifique-se a atribuição de efeito ativo ao recurso interposto, vindo-me, 

em seguida, conclusos.

Do contrário, isto é, sem atribuição do citado efeito, tendo em vista que AI 

visa modificar a decisao que indeferiu a justiça gratuita, aguarde-se o 

julgamento do recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94663 Nr: 5270-93.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAUAN LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, KASSANDRA 

BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação do 

pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na inicial.

Passo ao saneamento do feito.
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Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências.

Nomeio perito médico o Dr. Adelmo Ferreira Barros, que atende na Clinica 

Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se o perito nomeado para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92279 Nr: 3919-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92318 Nr: 3945-83.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR KEMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100463 Nr: 740-12.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DE FIGUEROA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 14h40 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94636 Nr: 5254-42.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID VENANCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98382 Nr: 7574-65.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 15h40 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 7573-80.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIO RODRIGUES MALVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 15h20 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98710 Nr: 7776-42.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA GONÇALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98387 Nr: 7576-35.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da Portaria 1333/2018-PRES TJMT, que declarou ponto 

facultativo no dia 19/11/2018, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 19/02/2019, às 13h50 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108943 Nr: 5191-80.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYEIVER LUIZ BERTÉ, JOSIMAR VIEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA ROSA DA SILVA - 

OAB:23939/O

 DIANTE DO EXPOSTO, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a 

DYEIVER LUIZ BERTE, devidamente qualificado nos autos, para que 

responda ao processo crime livre da custódia cautelar, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 316 e 321, 

ambos do Código de Processo Penal. INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado por JOSIMAR VIEIRA DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 7412-70.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDC, AKRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de prestação alimentícia proposta por Ayssa 

Kwanny Rodrigues de Souza menor impúbere, neste ato representada por 

sua genitora Amanda Rodrigues da Costa, em face de Pedro Jucelio 

Pereira de Douza, todos qualificados nos autos.

Conforme consta de fl. 28, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 4492-60.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS, BBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 1579-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incabível a concessão de benefício previdenciário baseado somente em 

prova testemunhal (Súmula 149 do STJ; Súmula 27 do TRF-1ª Região; e, 

Súmula 34 do TNU) e, tendo em vista que os documentos colacionados à 

inicial são insuficientes para configuração de início de prova material, nos 

termos do art. 10 do CPC, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos início de prova material de sua 

qualidade de segurada especial, sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da ordem, certifique-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75757 Nr: 3287-30.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMPDC, JVPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Juliana Vitória 

Pereira Lima, representada por sua genitora Ana Maria Pereira da Costa, 

em face de Welington Monteiro Lima Moraes, todos qualificados nos autos.

Citado (ref.13), o executado não adimpliu integralmente a prestação 

alimentícia cobrada nos autos.

À ref. 57 a parte exequente pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela intimação do 

executado para efetuar o pagamento da dívida (ref. 63).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Determino a expedição de mandado de prisão civil, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais, conforme passo a expor.

A obrigação alimentar decorre de lei, fundando-se no parentesco, nos 

termos do art. 1694 do CC.

A execução de alimentos prevista no artigo 911, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil preceitua que o executado será citado para que, 

em 03 (três) dias, efetue o pagamento da divida alimentar, aplicando-se ao 

caso, no que couber, as disposições dos §§ 2º a 7º do art. 528 do mesmo 

diploma legal.

Dispõe os § 3º e 7º do art. 528 do CPC:

§ 3o - Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.
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Assim, conforme previsão legal e diante do requerimento ministerial e da 

parte exequente, a decretação da prisão civil do executado é medida que 

se impõe, uma vez que ao ser citado/intimado, não pagou nem justificou a 

falta de pagamento das prestações alimentícias em atraso.

Posto isto, como coação necessária ao cumprimento integral da obrigação 

alimentar, decreto a prisão civil do executado Welington Monteiro Lima 

Moraes, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que haja quitação integral dos 

alimentos em atraso.

Ademais, determino o protesto da decisão judicial que fixou a pensão 

alimentícia, nos moldes do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Cartório Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas e 

Protesto desta Comarca, encaminhando-se os documentos necessários 

para efetivação do protesto da dívida alimentícia atualizada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 63363 Nr: 2070-20.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDS, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS, EDALH, MLH, LTS, STH, GMH, RNM, MLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos, etc.

 Considerando que a parte autora não fora intimada para a realização do 

exame anteriormente designado, bem como, tendo em vista que o exame 

de DNA é imprescindível para atestar a filiação, fixo nova data para 

realização do exame qual seja dia 19 de setembro de 2016 às 9h00min 

(horário de MT) para que as partes compareçam no Laboratório São 

Lucas, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, nesta cidade, 

visando a coleta de material genético do suposto pai, mãe e da filha, com a 

finalidade de realização do exame pericial genético – DNA.

I. Cientifique-se ainda às partes que deverão comparecer no laboratório 

munidas de documentos pessoais, concomitantemente ao mesmo tempo e 

no local mencionados.

II. Intime-se o referido laboratório desta decisão, solicitando que o 

resultado seja enviado diretamente à 2ª Vara desta Comarca, aos 

cuidados da Sra. Escrivã, sendo que a tabela de preços é aquela recebida 

por esse juízo, que o exame deverá ser rateado entre os requeridos, vez 

que a parte autora não tem condições de arcar com as despesas.

III. Intimem-se os requerente e os requeridos pessoalmente para 

comparecimento no local e data designados.

IV. Cientifique-se o Sr. Oficial de Justiça quando for cumprir o ato, que 

ateste quando a possibilidade do requerido locomover-se até o referido 

laboratório, ou a real situação de saúde do mesmo (se encontra-se 

internado; em tratamento médico em outra localidade).

V. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 63363 Nr: 2070-20.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDS, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS, EDALH, MLH, LTS, STH, GMH, RNM, MLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos, etc.

 Considerando que a parte autora não fora intimada para a realização do 

exame anteriormente designado, bem como, tendo em vista que o exame 

de DNA é imprescindível para atestar a filiação, fixo nova data para 

realização do exame qual seja dia 14 de março de 2016 às 9h00min 

(horário de MT) para que as partes compareçam no Laboratório São 

Lucas, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, nesta cidade, 

visando a coleta de material genético do suposto pai, mãe e da filha, com a 

finalidade de realização do exame pericial genético – DNA.

I. Cientifique-se ainda às partes que deverão comparecer no laboratório 

munidas de documentos pessoais, concomitantemente ao mesmo tempo e 

no local mencionados.

II. Intime-se o referido laboratório desta decisão, solicitando que o 

resultado seja enviado diretamente à 2ª Vara desta Comarca, aos 

cuidados da Sra. Escrivã, sendo que a tabela de preços é aquela recebida 

por esse juízo, que o exame deverá ser rateado entre os requeridos, vez 

que a parte autora não tem condições de arcar com as despesas.

III. Intimem-se os requerente e os requeridos pessoalmente para 

comparecimento no local e data designados.

IV. Cientifique-se o Sr. Oficial de Justiça quando for cumprir o ato, que 

ateste quando a possibilidade do requerido locomover-se até o referido 

laboratório, ou a real situação de saúde do mesmo (se encontra-se 

internado; em tratamento médico em outra localidade).

V. Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000744-32.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO FREDERICO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARIA SILVA TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000744-32.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ALTAMIRO FREDERICO TEIXEIRA RÉU: CRISTINA MARIA 

SILVA TEIXEIRA Vistos. Trata-se de ação de exoneração de alimentos 

com pedido de tutela de urgência que ALTAMIRO FREDERICO TEIXEIRA 

promove em desfavor de CRISTINA MARIA SILVA TEIXEIRA. Vieram-me os 

autos conclusos. 1. Da gratuidade da justiça. No caso, a exequente 

apresenta insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, 

de forma que defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). 

Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º 

do art. 98 do CPC. Saliente-se que a concessão da gratuidade não afasta: 

(i) a responsabilidade da parte autora/beneficiário(a) pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); (ii) o dever da parte 

autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas. 2. Da tutela de urgência. Embora verossímeis as alegações 

iniciais, não extraio da narrativa o perigo da demora, especialmente porque 

a obrigação objeto da lide decorre de sentença judicial vigente a anos, 

estando a requerida formada igualmente a mais de um ano, razão pela qual 

indefiro a liminar. 3. Da audiência de mediação. Determino a remessa dos 

autos ao Centro de Conciliação e Mediação de Conflitos desta Comarca 

para designação de audiência de mediação. 4. Da citação e intimação. 

Cite-se e intime-se a parte requerida. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Cumpra-se. NX, 29 de 

outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85943 Nr: 442-21.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira, Kelly Mendonça Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Canarana, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 91848 Nr: 3374-79.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de revogação da prisão preventiva do réu Anderson Barreto, às 

fls. 109/112.Intime-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Serve a presente 

de requisição, mandado, ofício, carta citação/intimação.Às 

providências.Primavera do Leste/MT para Paranatinga/MT, 30 de outubro 

de 2018.Eviner ValérioJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51400 Nr: 596-15.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Wiest, Jair Carlos Wiest, Vanderlei 

Gilberto Jacoby Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62508 Nr: 1663-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, 

LUNALVA MENDES DA SILVA JERKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A 

MT, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8392/MT, André 

Stuart Santos - OAB:OAB/MS 10637, DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/O, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro 

- OAB:10647/MS, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14833/O, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 Vistos.

Tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo nos autos em 

apenso e o executado devidamente citado não promoveu o pagamento da 

dívida, defiro o pedido retro.

 Proceda-se a penhora online do valor executado (evento 55), através do 

Sistema Bacen Jud (NCPC, arts. 523, § 3º e 854).

Efetuada a penhora, que valerá como auto de penhora, intime-se 

imediatamente a parte executada, na pessoa de seu advogado (NCPC, 

arts. 272 e 273), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, do auto de penhora, podendo 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (NCPC, art. 525).

Sendo infrutífera a penhora online, proceda-se o boqueio via Renajud de 

veículos registrados em nome da parte executada.

Não sendo localizados veículos, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/1995.

Cumpra-se, com urgência, uma vez que este processo se encontra 

inserido na Meta 1/2017 do CNJ. Expeça-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63518 Nr: 2126-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Ferreira Produtos Agropecuários 

Ltda, Daniela Camargo Ferreira, Daiane Camargo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMARGO FERREIRA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 08853360000148, atualmente em local 

incerto e não sabido DANIELA CAMARGO FERREIRA, Cpf: 01361157135, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DAIANE 

CAMARGO FERREIRA, Cpf: 02125164183, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CAMARGO FERREIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DANIELA 

CAMARGO FERREIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de R$ 11.739,51, referente a falta de recolhimento 

ICMS estimativa por operação. Art.17, XI da Lei 7098/98, de 30/12/1998,, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2504/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

 - Valor Total: R$ 11.739,51 - Valor Atualizado: R$ 11.739,51 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.,Cuida-se de Execução Fiscal promovida 

pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de Camargo Ferreira Produtos 

Agropecuários Ltda, Daniela Camargo Ferreira e Daiane Camargo Ferreira. 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 
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bens penhorados ou arrestados.Citem-se os devedores para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora. Os executados poderão, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

intimação da penhora.Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens dos devedores, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”;Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às 

providências.Intime-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 24 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51010 Nr: 187-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Tadeu Jara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVALDO TADEU JARA, Cpf: 

35759089153, Rg: 1150175-8, Filiação: Antonio Jara e Mercedes 

Espindola, data de nascimento: 29/07/1963, brasileiro(a), natural de 

Jardim-MS, solteiro(a), eletricista/mecânico. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

OSVALDO TADEU JARA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de R$ 2.602,94 , referente a não vacinação de animais da epécie 

bovina contra a febere aftosa - Aplicação de multa administrativa, Artigo 

27 da Lei 7.138/99, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 130/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/01/2013

 - Valor Total: R$ 2.602,94 - Valor Atualizado: R$ 2.602,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido e determino ao Sr. 

Oficial de Justiça que providencie o cumprimento do mandado 

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  r e c o l h i m e n t o  d a 

diligência.Intimem-se.Paranatinga/MT, 11 de dezembro de 2017.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 24 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51859 Nr: 1059-54.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Nagano Bezerra - ME, Karina Nagano 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KARINA NAGANO BEZERRA - ME, CNPJ: 

05413152000130 e atualmente em local incerto e não sabido KARINA 

NAGANO BEZERRA, Cpf: 86709569187, Rg: 887.606, Filiação: Kenzo João 

Nagano e Sonia da Silva Nagano, data de nascimento: 28/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Corumba-MS, casado(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de KARINA NAGANO BEZERRA - 

ME e KARINA NAGANO BEZERRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de R$ 51.741,54 referente a falta de recolhimento ICMS 

estimativa por operação. Art.17, XI da Lei 7098/98,, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3304/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2011

 - Valor Total: R$ 51.741,54 - Valor Atualizado: R$ 51.741,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido e determino ao Sr. 

Oficial de Justiça que providencie o cumprimento do mandado 

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  r e c o l h i m e n t o  d a 

diligência.Intimem-se.Paranatinga/MT, 11 de dezembro de 2017.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 24 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79408 Nr: 1944-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseé Tobias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 CERTIDÃO
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Certifico e dou fé, para os devidos fins, que em contato telefônico a 

advogada da parte requerida informou que não estava recebendo as 

intimações dos autos, de modo que realizei o seu cadastro nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-la acerca da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 457-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Inácio Pereira, Município de Paranatinga - 

MT, Francisco Pedro Bezerra da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaiza Aparecida Marques 

Freitas - OAB:24086-O/MT, João Ricardo Filipak - OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

DARCI MELO MOREIRA - OAB:, Francisco Pedro Bezerra Cruz 

Junior - OAB:17801/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(a) advogados(a) das 

partes requeridas para apresentar manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da decisão de fls. 298/302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62299 Nr: 1584-65.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Antonio Scolaro, Nelson Lourenço Scolaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A/MT

 Código nº 62299.

Vistos, etc.

Intimem-se os embargantes, pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, recolherem as custas judiciais, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Atente-se o senhor gestor que a intimação deverá ocorrer via postal, no 

endereço informado nos autos.

Após a juntada do aviso de recebimento, retornem conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de outubro de 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 15/2018/DF -

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR EVANDRO JUAREZ RODRIGUES, JUIZ DE 

DIREITO DO FORO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, no uso 

de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

19/2014/CM, de 02/07/2014, torna público, para ciência dos interessados, 

a abertura de novo Processo Seletivo nº 35/2018, CIA 

0093133-89.2018.8.11.0000, com a finalidade de credenciar pessoas 

físicas na área de Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar na área de Fisioterapia, sendo 01(uma) vaga.

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelo Juiz de 

Direito Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Roberta Torres Mourão Vieira, 

matrícula 8107, Gestora Geral, Francineide Paiva dos Santos, mat. 8109, 

Gestora Administrativa II, para, sob a presidência da primeira.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:a) 

divulgação do edital; b) inscrição dos interessados; c) análise da 

documentação e do currículo; d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro, 

na Rua Pedro Alvares Cabral nº 38, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, a 

partir das 13h00min às 18h00min do dia 12.11.2018 a 23.112018, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO.

4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapia, de que trata o 

Provimento 19/2014-CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais.

VI. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia (CREFITO);

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir, até no ato da inscrição, no Protocolo Geral da Comarca de Peixoto 

de Azevedo:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV – cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais 

Fisioterapeutas;

VI - cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser 

apresentados para o cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;

VII - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do Candidato, para Profissionais Fisioterapeutas; VIII - atestado 

de sanidade física e mental;

IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento (Anexo I);

X - declaração de parentesco (Anexo II);

XI - duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área 

específica de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; b) Ao título 

de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica 

de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;c) Ao título de mestrado, 

reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 

atribuídos 2 (dois) pontos;d) Ao título de mestrado, reconhecido ou 

revalidado, que não seja na área específica de credenciamento, é 

atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;e) Ao título de 

especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;f) Ao título de 

especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja 

na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de 

ponto; g) À participação em congressos, seminários e cursos de 

extensão, na área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e 

cinco centésimos) de ponto, uma única vez. 6.1.3.1. A pontuação a título 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 462 de 701



de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 

previstos.6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental 

idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo 

para esse fim. 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no 

prazo e forma estabelecidos neste edital.

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver: a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da 

Lei nº 10.741/2003;b) maior tempo de exercício na função de jurado, 

conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo 

Penal; c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, 

conforme dispõe o subitem 6,1,2; d) maior nota referente à formação 

acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital.

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

19/2014/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 19/2014/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.

1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.323, de 02/07/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de novembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

 

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42012 Nr: 187-73.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR HERMINIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO GOMES MADUREIRA 

- OAB:188.483, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:21697/a

 FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes para se manifestar se 

sobre o Laudo Pericial encartado as fls.152/162, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 dias.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002308-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE CASTRO SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONY FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1002308-43.2018.8.11.0013 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Alimentos, 

Guarda]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: LUIZ CARLOS DE CASTRO SOUZA Endereço: Rua Pernambuco, 

125, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SIMONY FERREIRA DO NASCIMENTO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os 

alimentos provisórios a serem pagos. RESUMO DA INICIAL: "a procedência 

da pretensão da requerente para decretar seu DIVÓRCIO com o réu, com 

fulcro no art. 226, §6º, da Constituição Federal, nas condições acima 

estabelecidas, e que seja, posteriormente, feita a devida averbação no 

Registro Civil competente; bem como estabelecer a guarda dos filhos em 

favor do autor; DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos. O presente feito deverá 

tramitar em segredo de justiça. Fixo alimentos provisórios, na ausência de 

maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, em 30% do salário 

mínimo vigente no país ou 30% dos rendimentos totais do requerido, o que 

for maior, além de 50% das despesas extras gastas com os filhos, 

devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação. Em tempo, 

defiro o pedido de guarda do menor ao autor, devendo ser expedido o 

competente termo. Cite-se por Edital com prazo de vinte dias. Intime-se. 

Dê-se ciência ao Ministério Público". E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LIGIA MAGNA SILVA E MACHADO DOS REIS, digitei. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br,nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002408-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE DOS SANTOS CORNELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDUVICO CORNELIO PEREIRA (REQUERIDO)
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LACERDA DECISÃO Processo: 1002408-95.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

VANETE SANTOS CORNELIO. REQUERIDO: LUDUVICO CORNELIO 

PEREIRA. Vistos. PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 12 de fevereiro 2019, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002311-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO MEDEIROS SHARP OAB - 606.884.407-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002311-95.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$206,963.03; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 

162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 5 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002311-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO MEDEIROS SHARP OAB - 606.884.407-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002311-95.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$206,963.03; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 

162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 5 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS TAVARES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002558-76.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDO: WALLAS TAVARES OLIVEIRA. Vistos. O valor atribuído à 

causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder às 

prestações vencidas e vincendas, não pagas, ou seja, o proveito 

econômico perseguido pelo credor fiduciário. Neste sentido é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, 

V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na 

esteira dos precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca 

e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária 

corresponde ao saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Quarta Turma, j. 14/11/20006, DJ 12/02/2007, p. 264)”. Por sua 

vez, pronunciou-se o E. TJMT: “AGRAVO POR INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – SALDO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO – 

REALIZAÇÃO POR CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA DIFERENTE 

DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO DO E. 

STJ – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONSTANTE DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Na ação que tenha por objeto a busca e apreensão de bem 

dado como garantia em contrato de alienação fiduciária, o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor. (TJMT. AI 117170/2013, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câmara Cível, DJe 10/03/2014).” Assim, 

nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de ofício e por 

arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, para, 

consequentemente, FIXAR em R$ 19.380,58 (dezenove mil, trezentos e 

oitenta reais e cinquenta e oito centavos). PROMOVAM-SE as anotações 

necessárias no Sistema PJE. INTIME-SE o requerente, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, devidamente 

vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 

do processo, “ex vi” do art. 290 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

30 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE APARECIDA PEDRETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA OAB - MT9992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001290-84.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$3,816.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de ID 16094426 é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 5 de novembro de 2018 
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FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001955-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001955-03.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,448.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PENSÃO 

POR MORTE (ART. 74/9)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de ID 16096079 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 5 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001827-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU LOPES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001827-80.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$22,100.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 16095300 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 5 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001081-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001081-18.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Luismar Martins dos Santos Réu (é, s): Bv Financeira S/A Credito- 

Financiamento e Investimento Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO DE DANO 

MORAL proposta por LUISMAR MARTINS DOS SANTOS contra BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O feito 

tramitou regularmente e, no ID: 15214237, o autor requereu a extinção do 

processo nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Devidamente intimado, o 

requerido nada se manifestou (ID: 16247080). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, mister discorrer que a 

ação tem como fim primordial a satisfação dos interesses do credor sem, 

contudo, onerar demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento 

do pedido trazido no ID: 15214237 se mostra a medida mais acertada, uma 

vez que a própria exequente não mais tem interesse no prosseguimento 

da presente demanda e pleiteia, pois, a sua extinção. Ressalto que a 

extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o 

exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e taxas judiciárias e honorários advocatícios no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC. No entanto, considerando a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica suspensa, 

consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (ID: 13840477). Considerando 

que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito 

recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do 

trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 30 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001081-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001081-18.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Luismar Martins dos Santos Réu (é, s): Bv Financeira S/A Credito- 

Financiamento e Investimento Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO DE DANO 

MORAL proposta por LUISMAR MARTINS DOS SANTOS contra BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O feito 

tramitou regularmente e, no ID: 15214237, o autor requereu a extinção do 

processo nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Devidamente intimado, o 

requerido nada se manifestou (ID: 16247080). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, mister discorrer que a 

ação tem como fim primordial a satisfação dos interesses do credor sem, 

contudo, onerar demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento 

do pedido trazido no ID: 15214237 se mostra a medida mais acertada, uma 

vez que a própria exequente não mais tem interesse no prosseguimento 

da presente demanda e pleiteia, pois, a sua extinção. Ressalto que a 

extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o 

exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e taxas judiciárias e honorários advocatícios no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC. No entanto, considerando a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica suspensa, 

consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (ID: 13840477). Considerando 

que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito 

recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do 

trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 30 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4147-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 1716-16.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130128 Nr: 8224-46.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129368 Nr: 7879-80.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Ladislau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002513-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECI ROSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOSDETE RODRIGUES DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002513-72.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

LAUDECI ROSA DA CONCEIÇÃO. REQUERIDO: DEOSDETE RODRIGUES DE 

ASSUNÇÃO. Vistos. CITE-SE e INTIME-SE o(a) interditando(a) para a 

audiência de entrevista, que designo para o dia 12 de dezembro de 2018, 

às 15h00min, nos termos do que dispõe o artigo 751, “caput”, do Novo 

Código Processual Civil, ADVERTINDO-O de que poderá impugnar o 

pedido, em 15 (quinze) dias, após a audiência de entrevista (art. 752 do 

NCPC). Em não havendo a constituição de advogado, NOMEIO a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para exercer a curatela 

especial do incapaz, nos termos do art. 752, §2º, c/c o art. 72, parágrafo 

único, ambos do NCPC. Outrossim, ante os fatos alegados e a 

documentação acostada aos autos, evidenciando que estado de saúde 

do(a) interditando(a) está a demonstrar a necessidade de ampará-la 

material e socialmente, NOMEIO como curador(a) provisório(a) o(a) Sr.(a) 

LAUDECI ROSA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público, nos termos do artigo 752, §1º, do NCPC. INTIME-SE o(a) 

curador(a) provisório(a) do encargo que lhe fora conferido. OFERECIDA a 

impugnação ao pedido inicial, nos termos do artigo 753 do NCPC, 

DETERMINO a realização de exame médico psiquiátrico no(a) 

interditando(a), para o qual NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do 

processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. 

EXPEÇA-SE o Termo de Curatela Provisória. DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002408-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE DOS SANTOS CORNELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDUVICO CORNELIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002408-95.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

VANETE SANTOS CORNELIO. REQUERIDO: LUDUVICO CORNELIO 

PEREIRA. Vistos. PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 12 de fevereiro 2019, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 
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autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 29 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002311-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO MEDEIROS SHARP OAB - 606.884.407-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002311-95.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Espólio de Raymundo Victor Costa Ramo Sharp Réu (é, s): Paulo Cesar 

Rocha dos Santos Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 15 de fevereiro de 

2019, às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado de 

pagamento que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos à ação monitória será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Anote-se, ainda, no mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na 

hipótese de não haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não 

sendo ofertado embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde já FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000380-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ FANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDER REIS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU FAVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000810-09.2018.8.11.0013. REQUERENTE: AMADEU FAVATTO 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Intimação das partes para 

que compareçam em audiência de instrução para 13/11/2018 às 13:30 

horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir. Na 

oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a 

parte deverá formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo 

acima citado. PONTES E LACERDA, 29 de outubro de 2018. ELMO LAMOIA 

DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000489-71.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA TOLEDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Intimação da parte autora 

para que se manifeste em 05(cinco) dias, sobre os documentos juntados 

pela requerida, em função dos princípios do contraditório e ampla defesa. 

Após, retornem os autos conclusos para julgamento. PONTES E 

LACERDA, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA LUTES BRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001031-89.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NATALINA LUTES BRAZ 

REQUERIDO: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA ÀS PARTES PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO 

FEITO. PONTES E LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000656-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SIQUEIRA OAB - SP13312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000656-88.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VALDEMAR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - 

ME Vistos, Diante a juntada de novos documentos pela parte autora em 

sede de impugnação a contestação, intime-se a parte promovida para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, em função dos princípios do 

contraditório e ampla defesa. Após, retornem os autos conclusos para 

sentença. PONTES E LACERDA, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-71.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

TEREZINHA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se, no prazo legal, 

quanto ao evento anterior.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000836-41.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADAO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela reclamante, alegando que ao ser a 

decisão atacada há omissão/contradição, vez que entendeu condenou o 

Embargante em custas e honorários, sendo que o mesmo é beneficiário da 

justiça gratuita e apenas não compareceu à audiência por ter mudado de 

Comarca. Requer, por fim, sejam conhecidos e acolhidos os Embargos de 

Declaração opostos para que haja “suspensão da cobrança, visando não 

obstar o ingresso judicial do Embargante, especialmente pela 

comprovação da ausência em audiência em virtude da mudança para 

outra comarca”. DECIDO. Recebo os presentes como Embargos de 

Declaração para analisar os pontos suscitados pela parte Reclamante, ora 

Embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de 

Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a 

decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. Analisando-se as 

questões postas em discussão nos presentes Embargos, concluo que o 

mesmo merece provimento, haja vista, que razão assiste à Embargante no 

que pertine decisão condenou o demandante em custas e honorários ante 

sua ausência a audiência conciliatória, visto haver justificativa plausível 

pela sua ausência, e ainda, por não ter condições financeiras de arcar 

com tal condenação. Pelo Exposto, diante da doutrina apresentada, Julgo 

Procedente os presentes Embargos de Declaração, de forma que acolho o 

pedido formulado para DETERMINAR a SUSPENSÃO DA COBRANÇA, ante 

a hipossuficiência do Embargante, e ainda pela comprovação da ausência 

em audiência em virtude da mudança para outra comarca.. No entanto, 

mantenho a decisão quanto a extinção do feito. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. H. FERREIRA OTICA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002312-80.2018.8.11.0013. REQUERENTE: M. A. H. FERREIRA OTICA - 

EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela reclamante, alegando que ao 

ser a decisão atacada há omissão, vez que entendeu não se fazerem 

presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de 

tutela, quais sejam, o “fummus boni iuris e o periculum in mora”, Requer, 

por fim, sejam conhecidos e acolhidos os Embargos de Declaração 

opostos no sentido de determinar imediatamente o cancelamento da multa 

abusiva e evitar a inclusão indevida do nome da Autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, SCPC/SERASA. DECIDO. Primeiramente, insta 

salientar que o Enunciado 475 do FPPC dispõe o seguinte: "Cabem 

embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos 

juizados". Por tanto, recebo os presentes como Embargos de Declaração 

para analisar os pontos suscitados pela parte Reclamante, ora 

Embargante. A Embargante fundamenta seu direito do deferimento da 

tutela antecipada afim de evitar eventual inclusão do nome da 

embargante/autora junto aos órgãos de proteção ao credito referente a 

cobrança de valores que entende ser ilegítimos. Assim, requer como tutela 

antecipada o cancelamento da multa. Pois bem, em que pese os 

argumentos da parte autora, tenho que o cancelamento da multa envolve a 

apreciação do mérito, a qual diante da ausência de defesa da requerida, 

fica obstada. No entanto, tenho que a SUSPENSÃO da referida cobrança 

ao alcança o mérito da questão, e tampouco importará em prejuízos 

relevantes a empresa promovida no processo, e estará impedindo 

eventual restrição da Embargada. Os Embargos de Declaração nada mais 

são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, que razão 

assiste à Embargante no que pertine decisão que equivocadamente não 

deferiu a antecipação de tutela, vez que não importará em maiores 

prejuízos as partes diante da discussão da legalidade da cobrança. Pelo 

Exposto, diante da doutrina apresentada, Julgo Procedente os presentes 

Embargos de Declaração, de forma que acolho o pedido formulado para 

DETERMINAR que a requerida proceda a imediata SUSPENÇÃO DA 
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COBRANÇA DA MULTA OBJETO DA LIDE – nos termos do art. 300, CPC, 

evitando assim eventual inscrição do nome da Embargada nos órgãos de 

proteção ao credito. Intime-se a requerida da decisão. À secretaria para 

designar data de audiência de conciliação, dando-se prosseguimento do 

feito. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000468-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000468-95.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JORGE ANTONIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DEBITADAS E CONDENAÇÃO 

EM DANOS MORAIS, requerendo em síntese, a condenação da reclamada 

a indenizar por danos morais em virtude de descontos indevidos em sua 

folha de pagamento INSS, visto que jamais contratou o empréstimo da 

requerido e nem autorizou que terceiros fizessem em seu nome, pugna 

pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a condenação em 

danos morais e devolução em dobro do valores descontados 

indevidamente. A parte autora menciona ainda que “O Reclamante é 

aposentado perante a Previdência Soc ial – INSS. Há vários meses 

observava que sua aposentadoria estava vindo com uma diferença de 

R$17,00 (dezessete reais) ao mês. Em fevereiro de 2018 compareceu ao 

banco Bradesco, nesta cidade, para sacar sua aposentadoria, e pôde 

observar no extrato o desconto do valor, pensou que se tratava de um 

erro do INSS e se dirigiu até o local para tomar informação sobre os 

valores divergentes, lá recebeu a informação de que o valor descontado 

se tratava de um empréstimo, feito no Banco Bradesco, com 14 parcelas 

já descontadas e mais 58 vincendas, ou seja, foi contratado um 

empréstimo em 72 parcelas em seu nome sem sua anuência ou, ao menos, 

conhecimento de sua parte”. A empresa reclamada nega as disposições 

de forma genérica, pois que não se desincumbiu de seu ônus, qual seja 

provar a legalidade na cobrança que ensejou os descontos indevidos no 

pagamento do beneficio do INSS. Ao final pugnou pela improcedência da 

ação por defender estar ausente o dano moral. Pois bem. Em que pese as 

alegações da reclamada verifico que embora faça menção na peça 

contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo prova cabal 

desta, não passando de mera conjectura defensiva. No entanto, há prova 

nos autos de a empresa requerida se benefício dos descontos gerados na 

folha de pagamento da aposentadoria do autor, por serviços que não 

contratou. Assim, declaro a inexigibilidade do debito, com a devida baixa 

nos descontos, visto a reclamada não ter logrado êxito em provar a 

licitude da contratação ou a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, pois a 

humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, 

gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além dos 

descontos automáticos em sua aposentadoria que não conseguiu impedir. 

Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato 

da reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida e descontos 

em seu pagamento de aposentaria, já é o suficiente para configurar o 

dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não 

depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo 

porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível 

adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. 

Eis o entendimento jurisprudencial dominante: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO APELADO. FRAUDE. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. O 

RISCO DO EMPREENDIMENTO DEVE SER SUPORTADO PELO 

RECORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR 

ADEQUADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DAS QUANTIAS DESCONTADAS 

INDEVIDAMENTE DOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA. DECISÃO A QUO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço 

prestado pela instituição financeira que deixou de prover segurança 

razoável nas transações realizadas, acarretando grave vício na formação 

dos vinculo de contrato que porventura tenha realizado com o Apelado, os 

quais foram corretamente reputados inexistentes por ausência de 

manifestação de vontade. 2. Segundo o art. 14, do CDC, o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em tela, as 

circunstâncias fáticas estão inseridas no risco da atividade do negócio, 

logo, portanto, e de responsabilidade do apelante se cercar de todas as 

cautelas. 3.O valor arbitrado a título de danos morais dentro dos limites do 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, assim não há que se falar 

em reforma da decisão de primeiro grau. Precedentes dos Tribunais 

pátrios. 5. SENTENÇA MANTIDA. 6. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0000261-65.2010.8.05.0012, Relator (a): 

Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2017 

) (TJ-BA - APL: 00002616520108050012, Relator: Ivanilton Santos da 

Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2017) . (negritei) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A instituição bancária 

que desconta valores, indevidamente da conta do correntista, sem 

comprovar a existência do débito, tem o dever de restituir, em dobro, a 

importância, devidamente corrigida e indenizar o cliente pelos danos 

morais que lhe causou, prejuízos estes que não dependem de prova de 
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negativa de crédito, nem de inscrição em banco de dados de 

inadimplentes. Mantido o quantum indenizatório, arbitrado de conformidade 

com os parâmetros do Colegiado e em atenção às peculiaridades do caso 

concreto. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071298822, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria 

Nedel Scalzilli, Julgado em 03/08/2017). (TJ-RS - AC: 70071298822 RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 03/08/2017, Décima 

Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/08/2017) – (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, 

tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Procedente ainda 

são os pedidos do autor de repetição do indébito, vez que a requerida 

procedeu ao menos 14 (quatorze) descontos no valor de R$ 17,00 

(dezessete reais), somando o total de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito 

reais), que deve ser restituindo em dobro, nos termos do CDC, totalizando 

R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis centavos), já calculados em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada BANCO BRADESCO S/A a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir desta decisão, e ainda, a titulo de danos 

materiais, a promover a devolução dos valores descontados 

indevidamente já calculados em dobro no montante de R$ 476,00 

(quatrocentos e setenta e seis centavos), deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo 

prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Confirmo a liminar deferida (ID 12818986), nos 

exatos termos proferidos. Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARQUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000269-10.2017.8.11.0013. REQUERENTE: REINALDO MARQUES DIAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc... Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO De 

acordo com a inteligência do art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95, 

extingue-se o processo: II - quando, inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. In casu, 

considerando que a Empresa demandada/executada encontra-se em 

Recuperação Judicial, não se pode desconsiderar a universalidade do 

juízo recuperacional. Destarte, é entendimento da jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de efetivação de 

medidas constritivas , enquanto perdurar o estado recuperacional da 

sociedade empresária (STJ, 1ª T., AgRg no AREsp 760.111/RS, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, julgado em 17.3.2016, DJe 31.3.2016). Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, Julgo por Sentença, Extinto o 

Processo, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95. Intime-se o 

autor/exequente para que retire junto a secretaria certidão de dívida face 

a empresa requerida que suportou condenação neste processo. E ainda, 

para que proceda a retirada de documentos originais, caso tenha efetuado 

deposito em cartório. Sem custas. Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. P. R. I. C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000610-36.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RODRIGO MARTINS 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS, ETC... Face o 

cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos autos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. PRI. 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LAUDEMIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000388-34.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDUARDO LAUDEMIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL / AUSENCIA DOCUMENTO SERASA / 

COMPROVANTE DE RESIDENCIA Inicialmente o reclamado arguiu inépcia 

da inicial, por aduzir que a parte não juntou aos autos comprovação 

necessária para provar seu domicilio, visto o comprovante anexado estar 

em nome de terceiro. Porém, verifica nas demais provas, a exemplo a 

reclamação junto ao PROCON realizada em 08/11/16, o endereço do autor 

é o mesmo da atualidade. Quanto a alegação de que o documento que 

prova a negativação não ter sido emitido pelos órgãos responsáveis, 

tenho que também não merece prosperar, visto que o documento anexado 

é idôneo e original emitido pelos órgão de proteção ao credito, anexo ao ID 

12693322. Rejeitadas as preliminares. FUNDAMENTO E DECIDO Após 

análise das preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor 

são procedentes. Considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de Indenização por Danos 

Morais requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar 

em virtude de negativação indevida, visto desconhecer tal cobrança que 

ensejou a restrição em seu nome, pois nega vinculo com a reclamada, 

desconhecendo as cobranças que ensejaram a restrição, e ainda, que 

tentou resolver de forma administrativa desde o ano de 2016 e não obteve 

sucesso. Pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC, 

benefícios da justiça gratuita, condenação em danos morais e declaração 

de inexistência de debito. A empresa reclamada nega as disposições, 

informa que houve a contratação dos serviços e que o debito é regular e a 

negativação é devida; anexou algumas faturas, porem não logrou êxito a 

legitima contratação pela parte autora. Limitou-se a anexar as referidas 

faturas da qual depreende-se que o endereço é divergente ao do autor, e 

telas que não apresentam demais dados para corroborar com dados do 

autor. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que 

embora faça menção na peça contestatória a contratação lícita, a ré não 

juntou ao processo prova da relação entre as partes. No entanto, há 

prova nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome 

mantido no rol de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em agosto de 

2016, e que alega ter total desconhecimento da suposta dívida. Deste 

modo, declaro a inexigibilidade dos débitos, com a devida baixa da 

restrição, visto a reclamada não ter logrado êxito em provar a licitude da 

manutenção da cobrança. Em se tratando do chamado moral presumido, 

como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção 

ao crédito de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é 

necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de 

indenizar. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 
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a partir da citação. Determino liminarmente a baixa da restrição sob pena 

de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000773-16.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ALCIDES SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela reclamada, alegando que ao ser a decisão 

atacada há omissão/contradição, vez não fora apreciado o pedido 

contraposto, afim de constituir seu credito em titulo executivo judicial. 

Requer, por fim, sejam conhecidos e acolhidos os Embargos de 

Declaração opostos “para o fim de sanar a omissão apontada na sentença 

e para obter do julgador a alteração da sentença no tocante a procedência 

do pedido contraposto aduzido em sede de contestação”. DECIDO. Recebo 

os presentes como Embargos de Declaração para analisar os pontos 

suscitados pela parte Reclamada, ora Embargante. Instada a se manifestar 

quanto aos embargos oposto, a embargada/reclamante quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o prazo in albis. Os Embargos de Declaração nada 

mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores 

de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, que razão 

assiste à Embargante no que pertine decisão que por um descuido não 

apreciou o pedido contraposto formulado pela Embargante em sede de 

contestação. Diante do julgamento da lide que restou IMPROCEDENTE 

quanto aos pedidos da parte reclamante/embargada, e ainda, 

considerando a fundamentação explanada na sentença onde conclui pela 

legitimidade da cobrança, vez que a Embarga logrou êxito em prova o 

vinculo das partes e seu direito em inserir o debito nos órgãos de proteção 

ao credito, também é certo que o pedido contraposto merece ser acolhido 

e julgado procedente por este juízo. Pelo Exposto PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO FORMULADO PELA EMBARGANTE/RECLAMADA e 

CONDENO A EMBARGADA/RECLAMANTE a pagar. Pelo exposto, , Julgo 

Procedente os presentes Embargos de Declaração, de forma que acolho o 

pedido formulado para acrescentar à parte dispositiva da sentença o que 

segue: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE/EMBARGADA ALCIDES SILVA 

RODRIGUES A PAGAR AO RECLAMADO/EMBARGANTE CLARO S/A, o 

valor de R$ 1.168,86 (um mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos), conforme pedido contraposto, acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

também a partir deste decisum, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY GRASSIOTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000361-85.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WANDERLY GRASSIOTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CONQUISTA 

D'OESTE Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à 

preliminar levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a preliminar de 

falta de interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e 

como tal será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos 

da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos sobre AÇÃO 

DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por WANDERLY GRASSIOTE, devidamente 

qualificada e representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CONQUISTA D’OESTE. Aduziu a parte autora em suas razões iniciais que 

“o autor possui Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) – CID10 J44.9 

– de grau importante com constantes crises de exacerbações do quadro, 

e faz acompanhamento na unidade de Saúde da Família, com médica 

especialista (pneumologista). Em razão da doença o autor necessita fazer 

uso contínuo das seguintes medicações: Bamifilina 300 mg, 1 comprimido 

via oral de 12 em 12 horas; Alenia, 1 jato de 12/400 de 12 em 12 horas, e 

Brometo de Tiotrópio 2,5 mcg, 2 jatos pela manhã, ressaltando ainda que o 

autor necessita usar essas medicações de forma continuada. (...) o autor 

não está sendo assistido no uso dos outros dois medicamentos (Alenia, 1 

jato de 12/400 de 12 em 12 horas, e Brometo de Tiotrópio 2,5 mcg, 2 jatos 

pela manhã). O medicamento Alenia, na rede privada, custa R$133,44, e o 

medicamento Spiriva Respimat (Brometo de Tiotrópio), na rede privada, 

custa R$342,76 (orçamento anexo), totalizando um custo mensal em 

medicamentos de R$ 476,20 (quatrocentos e setenta e seis Reais e vinte 

centavos).”. Sendo oficiado o NAT houve o parecer apenas informando a 

indicação dos medicamentos, e se são fornecidos pelo SUS, de forma que 

atestou que o medicamento ALENIA é de responsabilidade do Estado, e 

ainda quanto ao BROMETO DE TIOTROPIO que não é fornecido pelo SUS 

embora existam medicações alternativas, que dependeria de 

recomendação/autorização médica. À análise do pleito exordial se impõe 

que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, os quais 

asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à 

saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, 

“caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da 
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leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por 

conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto 

integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a 

dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios nortes da 

seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e o Município de Conquista D’Oeste, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Municipio de Conquista D’Oeste, destacou ainda que “As medicações 
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ALENIA (400/12) e BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5mcg, pertencem ao 

componente Especializado da Assistência Farmacêutica, constituindo 

responsabilidade do Estado o seu fornecimento (...).”. A saúde não se 

constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito 

subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o remansoso 

entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À 

SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO 

DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória 

de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do 

interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o 

paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de 

arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da 

c i ru rg ia .  4 .  Ape lação e  remessa  o f i c ia l  improv idas . 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE 

CONQUISTA D’OESTE custeie o tratamento no que tange ao fornecimento 

de medicamentos necessários ao tratamento referente à doença que 

acomete a parte autora WANDERLY GRASSIOTE, qual seja, Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) – CID10 J44.9 – de grau importante 

com constantes crises de exacerbações do quadro, para que 

providenciem, imediatamente, os medicamentos Alenia 1 jato de 12/400 de 

12 em 12 horas e Brometo de Tiotrópio 2,5 mcg 2 jatos pela manhã. de 

maneira continuada, bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde do requerente, devendo entrar em 

contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas;, sob pena de sequestro das verbas públicas 

necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA VALERIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000181-35.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JANDIRA VALERIANA 

REQUERIDO: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC... 

Verifica-se junto ao ID 14039641 que a requerente “estava lotada desde 

11/05/2018 (até 21/12/2018) na Escola Estadual Mario Spinelli com 04 

horas/aula e, desde 05/06/2018 (até 21/12/2018), com 16 horas/aula, 

somando estas 20 horas/aula de carga horária às 10 horas/aula de 

atividades se atingindo o total da carga horaria semanal de 30 horas/aula 

semanais”. Por tanto, forçoso concluir que houve a perda do objeto da 

ação, vez que os objetivos do autor já foram alcançados. Destarte, 

confirma-se a liminar anteriormente deferida. Assim, considerando que 

fora atingido o objeto da lide, medida que se impõe é a extinção do feito, 

pelo o que JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.485, VI do 

CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 26 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001554-04.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELISANGELA FREITAS DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da revelia a ser reconhecida. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que ELISANGELA FREITAS DA 

SILVA, move em face ao MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Alega em 

síntese, que “O Município de Pontes e Lacerda, através do Edital Normativo 

– Concurso Público nº 01/2013, realizou concurso público para o 

provimento de diversos cargos no executivo local, dentre eles o cargo de 

apoio administrativo educacional – manuteção infantil escolar (Zelador). 

Para tal cargo foram oferecidas 11 vagas, sendo 8 vagas de ampla 

concorrência e 3 vagas reservadas para portadores de deficiência 

(documento anexo). (...) A requerente concorreu para o referido cargo e 

logrou aprovação em quadragésimo primeiro lugar (documento anexo). 

Desde a homologação do resultado final, foram nomeados 09 candidatos, 

sendo a última nomeada a Sra. Kimberli Liandra do Nascimento Shimizu, 

aprovada em quadragésimo quarto lugar. Assim, o concurso encerrou o 

prazo de validade sem que a administração realizasse a nomeação de 

todos os cargos ofertados no edital, tendo sobrado duas vagas”. Assim 

pleiteia a condenação da requerida para nomear e empossar 

imediatamente a autora no cargo de apoio administrativo educacional – 

manuteção infantil escolar (Zelador), vinculada ao executivo local. A parte 

Reclamada de devidamente citada, denota-se não apresentou contestação 

e também não compareceu em audiência de conciliação (Termo ID 

15375178), bem como a certidão de que a citação fora efetivada (ID 

15647118). Assim, reconheço e decreto a revelia do Município de Pontes e 

Lacerda. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Estando devidamente comunicado o réu para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor. (grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável do Reclamado, deve ser imposto os efeitos da 
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revelia. PELO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e DETERMINO que o reclamado MUNICÍPIO 

DE PONTES E LACERDA, nomeie e emposse imediatamente a autora no 

cargo de apoio administrativo educacional – manuteção infantil escolar 

(Zelador), vinculada ao executivo local. E, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte reclamante. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE DURANTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (REQUERIDO)

ANDREIA MARTINS TRABACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000381-42.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TATIELLE DURANTI DE 

SOUZA REQUERIDO: HERNANDES COSTA LEANDRO, ANDREIA MARTINS 

TRABACH Vistos etc. De acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se 

o processo com Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Isto 

Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, 

parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo 

celebrado em audiência conciliatória, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e em conseqüência Julgo extinto o presente feito com 

Resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III do Código de 

Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Com fundamento no art. 914 

e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000179-65.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WEBERSON CEBALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Como preconiza o art. 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BUENO DO PRADO OAB - MS16742 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVIÇOS - SCPC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP0163781A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000075-73.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSELEM MACHADO 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVIÇOS - SCPC Vistos, etc. Como preconiza o 

art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao pagamento das 

custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à 

contadoria para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON KENNEDDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000106-93.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GLEIDSON KENNEDDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. 

Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 
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vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao 

pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei 

n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000211-70.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIEL MIRANDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON KENNEDDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000108-63.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GLEIDSON KENNEDDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

CONDENO o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 26 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BREGANTIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000035-91.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDIMAR BREGANTIN DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a 

desistência do feito, requerendo a extinção do processo. Assim, e ante 

seu requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BUENO DO PRADO OAB - MS16742 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000155-37.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSELEM MACHADO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO 

INTEGRALMENTE a tutela deferida anteriormente ID 11793460. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000229-91.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DANIEL LOPES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO 

INTEGRALMENTE a tutela deferida anteriormente ID 11929165. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000078-28.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA 

BISPO REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a 

desistência do feito, requerendo a extinção do processo. Assim, e ante 

seu requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. REVOGO INTEGRALMENTE a tutela deferida 

anteriormente ID 11793423. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000197-86.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GILMAR CANDIDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO 

INTEGRALMENTE a tutela deferida anteriormente ID 118555812. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000195-19.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCIS DA CRUZ PEREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, juntou contrato assinado, diversos extratos 

contendo movimentação financeira, e documento probatória provando ser 

o legitimo creder, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. 

Que o autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica 

referente ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente 

dos pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 
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que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Verifica-se 

por tanto, se tratar de lide temerária. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto, 

deixo de homologar o pedido de desistência, pois flagrante a má-fé, e 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI AVELINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000260-14.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SIRLEI AVELINA FERREIRA 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Ausentes questões preliminares, passo a analise do mérito. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação de reparação de indenização 

por danos materiais e danos morais, proposta em face de ÁGUAS DE 

PONTES E LACERDA, alegando que nas faturas de fevereiro/2018 e 

março/2018 vieram cobranças indevidas referente a faturamento de agua 

comercial e esgoto residencial. Que se deslocou até a empresa requerida 

para informar as cobranças indevidas. A reclamada refuta qualquer 

probabilidade de indenização por danos materiais ou morais, pois que 

juntou aos autos imagem fotográfica para fundamentar a legalidade de 

suas cobranças referente a faturamento de agua e esgoto comerciais. 

Aduz, em síntese, que a legalidade da cobrança pauta-se na existência de 

um comercio no mesmo terreno da residência da parte autora. Frisa ainda, 

o descabimento de condenação por dano imaterial, uma vez que não 

houve a inserção do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 

credito. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Pois tem. Compulsando 

de forma detida os documentos carreados aos autos vislumbro que sai 

verídicas as informações da parte autora quitou as referidas faturas de 

fevereiro/2018 e março/2018, as quais continham as cobranças ora 

impugnadas e que se mostram ilegítimas, vez que a parte requerida não 

logrou êxito em se desvencilhar de seu ônus, pois a mera juntada da 

imagem fotográfica, ou seja, a existência de um comercio próximo a 

residência da requerente não se faz concluir que tal comercio realmente 

esteja anexo à residência da reclamante, que não ficou identificada na 

imagem. E mais, a imagem não faz prova de que o consumo de 

água/esgoto do referido comercio e da residência da reclamante 

estivessem sendo cobradas em fatura única. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 
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humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Neste sentido: 

CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR ¿ Apelação Cível - Ação anulatória de 

débito c/c antecipação de tutela e danos morais - Desvio de energia 

elétrica ¿ Suspeita de irregularidade ¿ Inspeção realizada ¿ Fraude 

detectada ¿ Ausência de comprovação de culpa do consumidor - 

Recuperação de consumo ¿ Nulidade do débito - Devolução dos valores 

pagos ¿ Repetição do indébito - Dano moral ¿ Não configurado - Ausência 

de corte no fornecimento de energia elétrica ¿ Provimento parcial. - A 

concessionária deve demonstrar não só que cumpriu os procedimentos 

legais e regulamentares para análise da fraude, mas, também, a autoria da 

fraude, de modo que a falta da prova acarreta o não reconhecimento da 

obrigação imposta ao consumidor. É entendimento firmado no STJ que é 

indevida a cobrança do débito com base em recuperação de consumo, 

pois a demonstração da fraude no medidor de energia sem a 

comprovação de sua autoria, impede o fornecedor de imputar ao 

consumidor, pelo só fato de ser depositário do aparelho, a 

responsabilidade pela violação do equipamento. Meros aborrecimentos e 

incômodos não são capazes de gerar indenização por dano moral, 

principalmente, no caso em questão, em que a apelada agiu no exercício 

regular do seu direito, ao exercer o seu direito de fiscalização, com a 

troca de medidor, sem que houvesse qualquer comprovação de meios 

vexatórios nessa fiscalização/cobran (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00208816420138152001, 2ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 06-10-2015) (TJ-PB 

- APL: 00208816420138152001 0020881-64.2013.815.2001, Relator: DES 

ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, Data de Julgamento: 06/10/2015, 2 

CIVEL) RECURSO INOMINADO. SEMAE. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. Trata-se de recursos inominados interpostos 

contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação 

de fazer, na qual o autor objetiva a determinação do fornecimento de água 

na sua residência, a declaração de inexigibilidade dos débitos emitidos 

durante o período em que não houve o fornecimento de água 

(vencimentos a partir de fevereiro do ano de 2014), bem como 

indenização a título de danos morais em face da lesão causada pela 

suspensão do fornecimento de água na residência do autor. INOVAÇÃO 

RECURSAL - É impossível inovar em sede recursal, não podendo a 

recorrente suscitar matéria que não foi aventada na petição inicial. "In 

casu", verifica-se que as razões do recurso inominado do autor trazem 

argumentos totalmente novos, pois nada foi referido na inicial, nem mesmo 

considerado na sentença, a respeito do pedido de dispensa da 

necessidade de renovação anual do cadastro junto ao SEMAE, estando 

flagrante, portanto, a inovação recursal, o que leva ao não conhecimento 

do recurso no ponto. DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS 

DÉBITOS NO PERÍODO EM QUE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTEVE 

SUSPENSO - De acordo com o Decreto Municipal nº 3.758/2002 a 

cobrança correta é a da tarifa mínima da categoria que o autor estava 

cadastrado no período em esteve com o fornecimento de água suspenso - 

Residencial -, e não a média de consumo como... aparentemente foi 

cobrado nas faturas de fevereiro, março, abril e maio de 2014, razão pela 

qual, a manutenção da sentença, que declarou inexigível os débitos 

emitidos durante o período em que não houve fornecimento de água - 

fevereiro/2014 à maio/2014 -, é medida que se impõe. DO 

RESTABELECIMENTO DA TARIFA SOCIAL - De acordo com o conjunto 

probatório, vê-se que o autor se enquadraria na categoria Residencial 

Social, ao menos no ano de 2014, portanto, correta a sentença que 

determinou o restabelecimento da tarifa social nas faturas após outubro 

de 2014. DA POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - 

Não obstante a suspensão do fornecimento dos serviços de água 

constitua ato regular de direito em face da ausência de contraprestação 

do autor, por mais de dez anos, a jurisprudência é uníssona no sentido de 

que, diante da essencialidade do fornecimento de água, a sua suspensão 

somente pode ocorrer em relação ao débito atual, e não por dívida 

pretérita. Razão pela qual, a manutenção da sentença, que determinou ao 

réu que não efetue corte no fornecimento de água na residência do autor 

relativamente aos débitos pretéritos apenas, sem prejuízo da necessidade 

de pagamento das faturas mensais regulares e vincendas, inclusive, a fim 

de justificar a manutenção do serviço, é medida que se impõe. DO DANO 

MORAL - A questão ventilada diz com a suspensão do fornecimento de 

água realizada pela requerida, bem como postulação de ind... mantida a 

sentença diante da legalidade da conduta da requerida, pois, ao contrário 

do alegado na inicial, houve "Comunicado de Vencimento", bem como 

"Aviso de Corte" antes da suspensão do fornecimento de água por falta 

de pagamento. Inviável, portanto, a postulação de danos morais, haja vista 

que não é qualquer entrave ou dissabor que gera reparação pecuniária a 

esse título. Ao contrário, deve ocorrer algo sério e extraordinário que exija 

a intervenção judiciária. Em sendo assim, os fatos narrados não ensejam 

suficiência probante do dano moral, apenas ficaram gravitando na órbita 

do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem 

maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação 

exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do 

padecimento moral ou pessoal. DUPLO RECURSO INOMINADO. RECURSO 

INOMINADO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, 

DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005384136, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/05/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005384136 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de 

Julgamento: 25/05/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2016) Portanto, inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por tais danos. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento total do pleito. No entanto, no que diz 

respeito aos danos materiais, tenho que assiste razão a parte reclamante, 

pois provou que houve a cobrança e o consecutivo pagamento, sendo tais 

cobranças ilegítimas, medida que se impõe é a repetição do indébito em 

dobro, nos termos do CDC. DISPOSITIVO Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial, de forma que CONDENO a 

parte reclamada a restituir os valores cobrados indevidamente já 

calculados em dobro no valor de R$ 406,16 (quatrocentos e seis reais e 

dezesseis reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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CREDITOS FINANCEIROS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR / INEPCIA DA INICIAL / LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ A parte reclamada na sua peça contestatória arguiu a preliminar de 

falta de interesse de agir e litigância de má-fé, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. Foi suscitado, ainda, a 

preliminar de inépcia da inicial, alegando falta de documentos 

indispensáveis, e assim requereu a extinção do processo, contudo, diante 

das demais provas anexas tenho que é desnecessária tal prova, rejeito a 

preliminar arguida FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões 

preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte 

reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

“condenação das Requeridas a extinção dos contratos números 

603918333, 610374601, 6063075 e o contrato 21280716 que renegociou o 

contrato 6063075 e a consequente extinção das dívidas no valor de R$ 

14.129,05 (quatorze mil, cento e vinte e nove reais e cinco centavos) 

referente as dívidas cobradas indevidamente pelas Rés”. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e condenação 

em danos morais. Para afirmar seu direito acosta aos autos notificação de 

cessão de credito enviada pela requerida ATIVOS, e ainda uma parcela no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a acordo nº 21280716 – 

vencimento 13/12/2017 (ID 11314805). Ressalto que no referido 

documento não há prova do pagamento. A parte ré, em sua contestação, 

arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que apenas se valeu 

das previsões estabelecidas para cobrar o debito, que não fez qualquer 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito. A empresa ATIVOS 

ainda versa sobre o fato de o autor ser devedor contumaz e anexa 

extrato do SERASA (ID 14316308), contendo inúmeras restrições. Porem, 

o autor em momento requereu condenação em danos morais pautada em 

suposta restrição, sendo que o que esta sendo discutido é a legalidade ou 

não da renegociação de dividas oriundas do ano de 2003, que ensejam um 

novo contrato de numero 21280716. Em resposta a contestação a parte 

autora impugnou ponto a ponto as alegações de ambas as contestações. 

Porem, em que pese as argumentações da parte autora, tenho que não 

assiste razão, vez que a cessionária de credito não agiu fora dos limites 

estabelecidos. Ora, a cobrança extrajudicial de divida, ainda que prescrita 

não é ilegal, e tambem não gera dano moral. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. 

CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE. 

DESACOLHIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÍVIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO CREDOR ORIGINÁRIO. DÍVIDA 

PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. PREJUÍZO 

EXTRAPATRIMONIAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO. A mera cobrança 

extrajudicial de débito prescrito não caracteriza, de per si, hipótese 

geradora de dano moral indenizável. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. A repetição de indébito só diz respeito ao valor indevidamente 

pago pelo consumidor, a teor do parágrafo único do art. 42 do CDC, e não 

de mera cobrança indevida. HONORÁRIOS. CRITÉRIO. VALOR. Os 

honorários devem ser fixados nos moldes do § 4º do art. 20 do CPC, 

sopesadas as moderadoras das alíneas a, b e c" do § 3º do referido 

diploma legal. Majorados os honorários arbitrados. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70059327338, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Julgado em 08/05/2014) (TJ-RS - AC: 70059327338 RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 08/05/2014, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/05/2014) – grifei/negritei EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. Relação 

jurídica de consumo. Alegação de cobrança de dívida não reconhecida e 

prescrita. Sentença de improcedência. (...) A manutenção da cobrança do 

débito prescrito, não configura ilicitude, mormente, porque a prescrição 

somente importa em óbice à propositura de ação judicial e à realização de 

apontamentos do nome do devedor em bancos de dados de inscrição de 

inadimplentes, haja vista que a dívida em si continua existindo, embora não 

remanesça a obrigação legal de pagá-la. Nessa linha de compreensão, a 

simples cobrança extrajudicial de dívida prescrita constitui mero 

aborrecimento ou incômodo, que não se revela apta de conduzir a 

caracterização do dano moral, porque não representa ofensa a qualquer 

direito de personalidade, sobretudo porque sequer houve a inclusão do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Concernente 

à pretensão compensatória ao argumento de que o atuar da empresa 

demandada acarreta ¿risco de ABALO DE CRÉDITO¿, está fadada ao 

insucesso, precipuamente, considerando a existência de restrições 

creditícias em nome do autor promovidas, inclusive, em momento anterior 

aos fatos narrados na peça inaugural. Assim, não se olvida que o 

exercício do direito de crédito do consumidor já se encontrava obliterado 

pelas restrições creditícias realizadas pelo BANCO SANTANDER S.A. 

Nessa linha de compreensão e à mingua de outros elementos de 

convicção, forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do 

encargo de comprovar o fato constitutivo do alegado direito a sustentar a 

pretensão deduzida na peça vestibular. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03476325320148190001 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 20 VARA CIVEL, Relator: MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA 

PEREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/03/2017) – grifei/negritei 

Assim, não tendo a parte promovente comprovado de que fora compelida 

a realizar um acordo referente a divida prescrita, não há que se falar em 

extinção de contratos, inexigibilidade de débitos e determinação para não 

incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao credito. Todas 

as informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, o não 

pagamento dos contratos e novação efetuando um acordo com a empresa 

ATIVOS. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar 

deferida junto ao ID12384085. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000252-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000252-37.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA 

SILVA LUIZ EXECUTADO: OI S.A Vistos etc... Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E 
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DECIDO De acordo com a inteligência do art. 51, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, extingue-se o processo: II - quando, inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. In casu, 

considerando que a Empresa demandada/executada encontra-se em 

Recuperação Judicial, não se pode desconsiderar a universalidade do 

juízo recuperacional. Destarte, é entendimento da jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de efetivação de 

medidas constritivas , enquanto perdurar o estado recuperacional da 

sociedade empresária (STJ, 1ª T., AgRg no AREsp 760.111/RS, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, julgado em 17.3.2016, DJe 31.3.2016). Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, Julgo por Sentença, Extinto o 

Processo, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95. Intime-se o 

autor/exequente para que proceda a retirada de documentos originais, 

caso tenha efetuado deposito em cartório. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. 

P. R. I. C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

W A N E S S A  M O R A I S  S A N T O S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GUANEZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unopar - União Norte do Paraná de Ensino Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000059-22.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LETICIA GUANEZ TEIXEIRA 

REQUERIDO: UNOPAR - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA 

VISTOS, ETC... Face ao cumprimento da obrigação, medida que se impõe é 

a extinção do feito, pelo o que JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no art.485, VI do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000278-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMIS FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000278-35.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROMIS FERREIRA MACHADO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste razão a 

parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

devolução de valores em dobro c/c indenizaçao por dano moral, alegando 

que houve a cobrança indevida de multa e juros, referente ao pagamento 

de fatura de cartão de credito. Informa que “a fatura do cartão de crédito 

do autor do mês de dezembro de 2017 recebeu o valor total de R$ 414,87 

(Quatrocentos e Quatorze Reais e Oitenta e Sete Centavos), tendo como 

vencimento o dia 10/12/2017 – um belo domingo. Ante o fato do 

vencimento de sua fatura cair em um domingo, o reclamante realizou um 

depósito na quantia de R$ 377,00 (Trezentos e Setenta e Sete Reais) às 

10h52min (horário de bsb) do dia 11/12/2017, ou seja, no próximo dia útil e 

antes do fim do expediente bancário, para que somasse ao seu limite de 

R$ 300,00 (Trezentos Reais) e então liquidasse a fatura do mês de 

dezembro de 2017”. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

comprovante de deposito (ID 12116818), o qual esta parcialmente ilegível, 

mas onde é possível verificar que se trata de deposito efetuado por 

envelope em 11/12/2017. Considerando que 11/12/2017 foi dia útil, 

entendo que não houve um certo dever de cuidado e cautela da parte 

autora, sabendo que na referida data seria descontado a fatura de seu 

cartão de crédito, e que seu limite de cheque especial não seria suficiente 

para cobrir a fatura. Assim, caso o referido deposito fosse realizado 

diretamente pelos atendentes do banco (boca do caixa), tal impasse não 

teria ocorrido, uma vez que nesta modalidade de deposito os valores são 

compensados no exato momento. Desta forma, entendo que a devolução 

de valores descontados em dobro também não seria medida imposta, vez 

que a parte autora concorreu para tal resultado: não havia limite disponível 

em conta; realizou o deposito no mesmo dia em que a fatura seria 

descontada; o deposito fora realizado por meio de envelope / caixas 

eletrônicos, sabendo que esta modalidade não promove a compensação 

imediata dos valores depositados, vez que são submetidos a conferencia 

dos agentes bancários. Por tanto, improcedente o pedido de devolução de 

valores (multa e juros), em dobro, como se requer na inicial. A parte ré, em 

sua contestação, arguiu que não houve qualquer prejuízo para o autor, e 

ainda informou que realizou o estorno dos valores descontados referente 

a multa e juros (ID 12116973). Em que pese as alegações do autor em 

impugnação de que tal estorno somente ocorreu após a propositura da 

demanda, tenho que ainda neste aspecto não é passível qualquer 

condenação por danos imateriais, vez que não esta configurado nos 

autos. Ademais verifico que a requerida anexou os documentos 

pertinentes para afirmar sua tese defensiva, bem como frisou que não 

houve qualquer negativação do nome do autor que pudesse ferir a honra 

do autor. Assim, não tendo a parte promovente comprovado que sofreu 

maiores prejuízos que invadissem a esfera moral, não há que se falar em 

reparação neste sentido. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. NESTE SENTIDO: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos 

morais – Ausência de provas da efetiva contratação das linhas – 

Cobrança indevida –– Dano moral não comprovado – Sem prova da 
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negativação – Ausente ato ilícito – Indenização afastada. Apelação 

parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 10043028420168260005 SP 

1004302-84.2016.8.26.0005, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 29/05/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/05/2017) RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - 

Cobrança indevida - Não houve negativação do nome dos autores, nem 

qualquer mácula à honra objetiva - Ausentes requisitos para condenação 

aos danos morais - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10013025320158260606 SP 

1001302-53.2015.8.26.0606, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 

08/02/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/02/2017) Prestação de serviços. Telefonia. Inexistência de relação 

jurídica c.c. reparação de danos. Cobrança indevida por prestação de 

serviços não contratados. Ação julgada parcialmente procedente, 

afastados os danos morais. Apelação do autor. Insistência na ocorrência 

de danos morais. Cobrança indevida: não ocorrência. Dano moral. 

Inexistência. Falta de abalo à honra subjetiva do autor. Negativação 

realizada em nome de pessoa jurídica criada em seu nome. Inexistência de 

maiores consequências que não alcançam o patamar de dano moral. 

Repetição do indébito indevida, ausente pagamento da dívida. Sentença 

mantida. Recurso improvido. (TJ-SP 10123448320158260482 SP 

1012344-83.2015.8.26.0482, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 06/10/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/10/2017) Por tanto, embora o autora requeira indenização 

por danos morais, não há prova nos autos de como teria sofrido estes 

prejuízos imateriais. Aqui não se trata de danos in re ipsa, que prescindem 

de prova, pois trata apenas de uma cobrança supostamente irregular, sem 

expor o autor a situações humilhantes e constrangedores que uma 

negativação indevida poderia causar, mas que não ocorreu. DISPOSITIVO 

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

DEVOLUÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000298-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000298-26.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WEDER SOARES SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência 

deste Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar 

de matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. FUNDAMENTO E DECIDO. Rejeitada as 

preliminares, passo à análise do MÉRITO. Os pedidos da parte autora são 

parcialmente procedentes. A parte autora aduz em síntese, ser titular da 

unidade consumidora nº 6/2585402-7 sendo que, em novembro/2017 

recebeu uma fatura de R$ 917,64 (novecentos e dezessete reais e 

sessenta e quatro centavos), com consumo aludido de 1053KWh. Assim, 

objetiva o autor revisão dos débitos junto a empresa Reclamada, bem 

como declaração da inexigibilidade da fatura referente ao mês de 

novembro de 2017. Alega que foi surpreendido com fatura com consumo 

muito superior à média utilizada, que é estipulada em 120 Kw. Afirma que 

solicitou a revisão da fatura, ao que foi trocado o aparelho medidor. Então 

a fatura referente ao consumo do mês de dezembro voltou a normalidade. 

Pugna pela baixa das faturas, indenização por danos morais e materiais, 

repetição do indébito, suspensão das cobranças indevidas e inversão do 

ônus da prova, com a procedência da demanda. A parte autora declara 

ainda que realizou várias reclamações junto a empresa demandada e 

solicitou a revisão da fatura, ante o aumento abrupto que não condiz com 

seu real consumo. Porem, mesmo com os números de protocolos 

apresentados a empresa aduz estar correto a cobrança. Dentre as 

reclamações o autor ficou aguardando resposta da empresa, que somente 

lhe foi enviada por e-mail em 19/12/2017, onde a requerida aduz ser 

improcedente as reclamações de revisão de fatura. E assim a empresa 

inseriu o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao credito (ID 

12278295). Ainda, mesmo diante os questionamentos da parte reclamante, 

a empresa realizou o corte do fornecimento de energia elétrica em 

05/01/2018, de forma que compeliu o autor a quitar debito ainda que não 

concordasse com tal cobrança, que não condiz com sua real utilização. 

Desta forma, em 10/01/2018 realizou o pagamento da fatura contestada, e 

somente em 12/01/2018 teve os serviços prestados pela concessionária 

restabelecidos em sua residência. Por outro turno a concessionária 

informa que a situação está amparada pela resolução da ANEEL, que seus 

procedimentos estão pautados e que a cobrança é legitima, que o autor 

não trouxe elementos e provas suficientes; que o consumo auferido fora 

realmente o consumido e assim inexiste dever de indenizar, pugna pela 

revogação da liminar deferida e a impertinência da inversão do ônus da 

prova. E ainda, que o medido fora aprovado, e a inserção no cadastro de 

inadimplentes foi devida, não procedendo qualquer indenização por danos 

morais. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. O consumo da autora 

em média 120 KWh, sendo que no mês de Novembro/2017 fora cobrado 

de forma atípica um consumo de 1052KWh; deve portanto ser corrigida a 

cobrança considerando o consumo médio mensal dos últimos doze meses 

antes da expedição da fatura. Pois bem, em que pese os argumentos 

aduzidos pela parte Reclamada, verifica-se que inexiste nos autos 

qualquer perícia que tenha sido realizada no local! Ainda, por mais que 

exista nos autos laudo pericial do aparelho medidor, tal prova não prova 

ser considerada absoluta, vez que deve ser corroborada às demais 

provas produzidas e a realidade fática. Até porque tal prova fora 

produzida de forma unilateral, sem qualquer participação ou aferição da 

verdade por parte do autor. Ademais, o fornecimento de energia elétrica 

está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, 

mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de 

modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 
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não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações, a reclamada 

não se desincumbiu de seu ônus. Ora, após a troca do aparelho medidor 

não houve mais qualquer reclamação por parte do autor, vez que o 

consumo registrado voltou a ser condizente com seu consumo. Desta 

forma, apenas uma única fatura do mês de novembro/2017, e que até 

mesmo a empresa atestou em seus documentos anexos (vide ID 

14450191) – que a fatura de novembro/2017 foi “acima da média mensal” 

e ainda, que em dezembro/2017 houve “virada de medidor”, quando o 

consumo voltou ao normal. Desse modo, não se pode reconhecer como 

legítimo o ato administrativo praticado pela empresa Reclamada, posto que, 

independentemente do motivo que levou o medidor - ou o funcionário que 

procede a leitura - a registrar um consumo infinitamente maior do que 

aquele usualmente utilizado, tal fato não pode ser imputado unilateralmente 

ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca do por que das 

variações desses registros, sob pena de estarmos consolidando a 

medição por estimativa, o que não é admissível. Ainda, o consumidor foi 

compelido a quitar a referida fatura: houve a inserção de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao credito, e corte do fornecimento de energia 

elétrica em sua residência. Assim, o pagamento foi o único meio para que 

a empresa realizasse o restabelecimento dos serviços. Nesta esteira, 

colaciono o entendimento jurisprudencial: ?Apelação Cível. Ação Ordinária 

visando anulação de débito. Energia elétrica. Irregularidade apurada no 

relógio medidor. Ausência de prova da variação na média de consumo. 

Lançamento por estimativa. Irregularidade. O lançamento por estimativa, 

decorrente de suposto desvio de energia, não é permitido, sem que tenha 

sido demonstrado nos autos, em período razoável, o aumento do referido 

consumo, após as providências para eliminação das ditas ligações 

irregulares. Ofensa ao devido processo legal. Não se pode admitir que a 

processante instaure e conclua a apuração, unilateralmente, e, de plano, 

aplique a respectiva penalidade. Recurso a que se nega provimento.? 

(Apelação Cível 1.0024.04.420962-5/001. 7ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator Desembargador Pinheiro Lago. 

j. 11 de julho de 2006). Logo, as faturas do mês de novembro/2017, com 

consumo de 1053 Kwh, se mostra ilegal, notadamente quando não 

encontram respaldo fático no consumo do Reclamante. Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Destarte, o corte de 

energia ou a ameaça de, como forma de compelir o usuário ao pagamento 

de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, que na realidade não 

são devidos ou que merecem ser discutidos, extrapola os limites da 

legalidade. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, 

especialmente, quando exercida por credor econômica e financeiramente 

mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim 

fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da 

ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos 

essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com 

vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. Assim, necessária a revisão do 

débito, para se declarar sua inexistência, já que não comprovado o 

consumo efetivo da quantidade de Kw indicada nas mencionadas faturas, 

que deverão ser revistas e calculadas sobre a média de consumo, qual 

seja, 120 Kwh. Por corolário lógico, deverá a Reclamada rever a fatura do 

mês de novembro/2017, recalculando-a para o patamar de 120 Kw de 

consumo, ao preço vigente à época. No que toca aos danos morais, 

mostra-se devida a indenização, porquanto a cobrança indevida referente 

a consumo superior à média mensal gera, e ainda, o fato de a parte autora 

ter se visto compelida a pagar fatura abusiva, vendo seu nome ser inscrito 

junto a SPC/SERASA, e ainda ter o fornecimento de energia suspenso, 

diante a fatura que estava sendo discutida por ser totalmente incompatível 

com seu consumo, sem dúvida, gerou desconforto, aflição, e transtornos, 

e por tanto, houve violação aos direitos do reclamante diante a atitude 

arbitraria da empresa, não tratando-se de mero dissabor da vida moderna. 

Neste sentido: PRELIMINAR DE FALHA NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÂO. NÃO 

ACOLHIMENTO. - A falha na representação do causídico configura-se 

mera irregularidade. Considerando, ainda, que o vício foi sanado em 

momento oportuno, não é, portanto, motivo de causar prejuízos a esta 

demanda. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C 

ANTECIPAÇÂO DE TUTELA. FATURA DE ELETRICIDADE. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. 

PROCEDIMENTO ARBITRÁRIO. ANULAÇÃO DA DÍVIDA E DANO MORAL 

CONFIGURADO. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM 

OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, 

CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 

AO RECURSO. - "Existindo constatação de suposta fraude no medidor do 

usuário, a quem não foi oportunizado acompanhar a perícia técnica 

realizada pela Concessionária, nulo é o débito apurado. - Verifica-se que 

não foram adotados todos os procedimentos exigidos pelo art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL (ordem de inspeção, avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas, notificação do consumidor e 

concessão de prazo para oferecimento de recurso administrativo) - 

Fixado o quantum indenizatório em patamar razoável e consoante a 

extensão do dano sofrido, bem como os demais critérios firmados pela 

jurisprudência pátria, deve-se man (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00034274220118152001, - Não possui -, Relator DES JOSE 

RICARDO PORTO , j. em 10-12-2015) (TJ-PB - APL: 

00034274220118152001 0003427-42.2011.815.2001, Relator: DES JOSE 

RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 10/12/2015, 1 CIVEL) APELAÇÃO 

CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA 

UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DO 

CONSUMIDOR PARA A IRREGULARIDADE CONSTATADA - COBRANÇA 

INDEVIDA - OFENSA À HONRA DA AUTORA - DANO MORAL 

CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO 

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de 

valor adicional, decorrente de irregularidades técnicas constatadas no 

medidor de energia, apurada de forma unilateral, os desgastes inerentes à 

tentativa de solução do problema, a ameaça de corte de energia, além da 

ofensa direta à honra da autora, demonstram a presença dos requisitos 

da reparação civil e, assim, ensejam a obrigação de indenizar. (Ap 

34260/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (TJ-MT - APL: 

00019708720168110003 34260/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 12/05/2017) Quanto ao pedido de repetição do indébito 

referente ao valor de entrada do pagamento do parcelamento, entendo ser 

cabíveis, e ainda, estar devidamente comprovado nos autos o efetivo 

pagamento, conforme ID 14450207. Porem, conforme determinação para 

que a reclamada apure a media dos últimos 12 meses de consumo 

anteriores às faturas contestadas, determino que tal valor seja abatido no 

efetivo consumo do mês de novembro/2017. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para DECLARAR 

INEXISTENTE a dívida consubstanciada na fatura de novembro/2017, 

determinando a revisão desta para fazer constar como consumo a média 

de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas discutidas. 

DETERMINO a imediata retirada do nome da parte autora dos registros dos 

órgãos de proteção ao credito. CONDENO a reclamada a restituir o valor 

pago pelo autor, referente a fatura novembro/2017, a ser restituído em 

dobro no montante de R$ 1.835,28 (um mil oitocentos e trinta e cinco reais 

e vinte e oito centavos), e deste valor autorizo desde já seja abatido o 

valor corresponde ao real consumo do reclamante referente ao mês 

novembro/2017, de acordo com a média. CONDENO a reclamada a pagar a 

parte Reclamante, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária a partir deste decisum. E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000044-53.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES REQUERIDO: SEGUNDO 

TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 

NATURAIS DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – INPCIA DA INICIAL – AUSENCIA DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS Inicialmente, quanto a preliminar de inépcia da inicial, por 

aduzir ausência de provas indispensáveis, sustentando que “não 

comprovam ato irregular praticado pelo Requerido. No entanto, 

considerando que a petição inicial está bem instruindo, sendo que as 

alegações em sede de preliminar se confundem com o mérito, e como tal 

será analisada. Rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido 

é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum 

ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as 

provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a indenização por danos morais em virtude da desídia do 

requerido ao inserir seu numero de beneficio do INSS junto aos sistemas 

SISOBI (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos) e SIRC (Sistema 

Nacional de Informações de Registro Civil). Ocorre que na realidade, quem 

veio a óbito fora a mão da parte autora, a senhora MARIA DO 

NASCIMENTO PINHEIRO, falecida em 30/09/2017. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor, de forma que inverto o ônus da prova. A parte ré, em sua 

contestação, sustenta que houve culpa exclusiva da vítima, vez que o 

filho da autora, José Augusto Pinheiro Gonçalves, fora quem informou o 

número do benefício equivocadamente: nº 1429093053, quando o correto 

era: nº 0436636980 e 1018382299 – asseverando que o nome da falecida 

e o nome da parte autora são parecidos. Pois bem, verifica-se o que o 

“Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi) é um sistema de 

coleta de informações de óbitos, de responsabilidade do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). Seu objetivo principal é subsidiar o processo de 

cancelamento de benefícios em função do falecimento de segurados da 

Previdência Social. Por meio do sistema, os cartórios enviam informações 

dos óbitos que registram durante o mês, as quais são utilizadas pelo INSS 

p a r a  a  c e s s a ç ã o  d e  b e n e f í c i o s ” .  ( f o n t e : 

h t t p s : / / p o r t a l . t c u . g o v . b r / l u m i s / p o r t a l / f i l e / f i l e D o w n l o a d . j s p ?

fileId=8A8182A24F0A728E014F0AF0F5F67448 – Auditoria no Sistema 

Informatizado do Controle de Óbitos – TCU) De tal informação 

incontroverso que a reponsabilidade do envio dos dados, para o caso sub 

judice, fora integralmente do requerido (Cartório). A frágil alegação de que 

a culpa seria da própria parte autora, por intermédio de seu filho que 

informou o numero de beneficio diverso ao da pessoa falecida, não é 

suficiente para lhe eximir o dever de indenizar, pois que houve um dever 

de cautela pelo órgão cartório que poderia por simples conferencia via 

sistema informatizado atestar que o numero informado não conferia com 

os dados do de cujus. Destarte, a negligencia da requerida causou 

consideráveis transtornos a parte autora, que necessitou passar por 

longo processo administrativo afim de fazer a denominada “prova de vida”, 

para então receber seu beneficio. Insta pontuar, que diante de sua 

frustação ao promover a demanda já havia se passado 04 (quatro) meses 

sem que conseguisse receber seu beneficio junto ao INSS. Os fatos 

corroborados ao entendimento jurisprudencial, apontam para a legalidade 

na condenação por danos morais. Conforme documento anexo ao ID 

11400387 – Retificação Extrajudicial de Registro de Assento de Óbito, 

verifica-se a informação de que Jose Augusto informou numero de 

beneficio equivocadamente, porem tais dados foram inseridos nos 

sistemas SISOBI e SIRC pelo requerido, que não conferiu se o numero 

informado estava correto, gerando a imediata suspensão do beneficio da 

autora. NESTE SENTIDO, por analogia: APELAÇÕES - Dano moral - 

Indenização - Cidadão que foi impedido de renovar a sua CNH, pois 

constava como pessoa morta nos cadastros do DETRAN-SP, além de ter 

os veículos de sua propriedade bloqueados pelo mesmo motivo - 

Informações cadastrais do autor, obtidas pelo DETRAN-SP, mediante 

convênio firmado com o INSS, que disponibiliza a consulta on line do 

Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI) - Sistema de 

consulta de óbitos onde constava, erroneamente, o nº do CPF do autor, 

todavia, com o nome de pessoa do sexo feminino como falecida - Autor, 

aposentado pelo RGP, que não teve solução de continuidade do 

pagamento de seus proventos de aposentadoria por tempo de serviço, 

ante a diligente atuação do INSS no trato das mesmas informações 

disponibilizadas ao DETRAN-SP - Desleixo e desatenção do DETRAN-SP 

que se colocam na causa efetiva do dano moral sofrido pelo autor - Dever 

de eficiência e diligência no trato das informações cadastrais dos 

cidadãos que não se admite amesquinhar - Nexo causal e culpa do dano 

sofrido bem caracterizados pelo conjunto de provas dos autos - 

Manutenção da condenação aos corréus DETRAN-SP e Fazenda Pública 

do Estado na lide primária, com reparo na forma de cálculo dos 

acréscimos para a observância da Lei Federal nº 11.960/2009 - 

Improcedência da denunciação à lide levado a cabo contra o INSS, com 

realinhamento dos efeitos econômicos da sucumbência - RECURSOS 

VOLUNTÁRIOS DO DETRAN-SP E DA FAZENDA DO ESTADO 

DESPROVIDOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00015334020128260368 SP 0001533-40.2012.8.26.0368, Relator: 

Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 23/08/2016, 1ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2016) – grifei/negrite DANOS 

MORAIS – CPF da autora cadastrado erroneamente junto ao assento de 

pessoa falecida – Desídia do DETRAN e do Cartório de Registro Civil na 

correção de dados cadastrais da autora, impossibilitando a renovação de 

sua CNH – Sentença em processo anterior que reconheceu o equívoco no 

assento da autora e determinou a correção em Cartório e o registro de 

veículos em seu nome pelo DETRAN – Retificação cadastral que é reflexo 

da prévia determinação judicial – Desídia constatada – Condenação à 

indenização por danos morais, contudo, em patamar reduzido – 

Modificação da sucumbência – Manutenção da sentença nos demais 

pontos – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 

10072544420148260510 SP 1007254-44.2014.8.26.0510, Relator: Mônica 

Serrano, Data de Julgamento: 22/11/2016, 8ª Câmara Extraordinária de 

Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2016) – grifei/negritei Destarte, 

em razão da inversão do ônus da prova, vislumbro que a parte promovida 

não se desincumbiu de seu ônus. Não conseguiu provar que os atos 

praticados ao alimentar os sistemas SISOBI e SIRC não geraram prejuízos 

para a parte autora. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Por tanto, os fatos conduzem ao dano 

moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a reclamada 
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SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS DE PONTES E LACERDA, a pagar à parte reclamante 

MARIA APARECIDA DO NASCIMETNO PINHEIRO GONÇALVES, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, também a partir desta decisão. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000307-85.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WILSON ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR / COISA 

JULGA A parte reclamada na sua peça contestatória arguiu a preliminar de 

falta de interesse de agir e litigância de má-fé, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. Foi suscitado, ainda, a 

p re l im ina r  de  co isa  ju lgada ,  re fe ren te  ao  p rocesso 

0010060-57.2014.811.0067, onde figuravam as mesmas partes e tinha 

mesma causa de pedir, segundo a requerida, e assim requereu a extinção 

do processo. Contudo, conforme impugnação à contestação ficou 

esclarecido que o referido processo já transitado em julgado condenou a 

parte requerida em danos morais, e ainda declarou a inexistência dos 

valores cobrados pelos supostos contratos de PRONAF, os quais foram 

efetivados de maneira fraudenta, segundo o processo julgado. Sendo que 

neste o objetivo da parte autora é indenização por cobranças de dividas já 

julgadas serem inexistentes. Assim, rejeito as preliminares arguidas. 

FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões preliminares, passo à 

análise do mérito. A parte reclamante assiste razão, ainda que 

parcialmente. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em virtude de cobranças indevidas, 

referente a suposto contrato do ano de 2013. Salienta a parte autora: “no 

final do ano de 2017 foi contatado pela assessoria de cobrança do banco 

requerido, cobrando os seguintes contratos: BB PRONAF CUSTEIO 

CONTRATO 132003999; BB PRONAF INVESTIMENTO CONTRATO 4001773 

E BB PRONAF MAIS ALIM CONTRATO 4002104. (...) – foi informado – (...) 

a assessoria de cobrança do banco requerido que os contratos se 

tratavam de fraudes realizadas (...) e que já há uma decisão judicial 

anulando os referidos contratos. Entretanto, a assessoria do banco 

requerido continua cobrando os contatos através de telefone e e-mail, 

insistindo no pagamento dos referidos contratos, inclusive com ameaças 

de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, 

conforme e-mail em anexo”. A parte ré, em sua contestação, arguiu que 

existe debito/financiamento, que o autor utilizou os recursos, e assim 

promove seu papel na cobrança dos valores. Em resposta a contestação 

a parte autora impugnou ponto a ponto as alegações. Porem, em que pese 

as argumentações da defesa, tenho que não assiste razão, vez que a 

instituição de credito agiu fora dos limites estabelecidos, transbordand o 

mero aborrecimento. Sabe-se que a cobrança extrajudicial de divida, ainda 

que prescrita não é ilegal, e tambem não gera dano moral. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE 

DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

CEDENTE. DESACOLHIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO CREDOR 

ORIGINÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

RECONHECIDA. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL, PORÉM, NÃO 

CONFIGURADO. A mera cobrança extrajudicial de débito prescrito não 

caracteriza, de per si, hipótese geradora de dano moral indenizável. 

DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. A repetição de indébito só 

diz respeito ao valor indevidamente pago pelo consumidor, a teor do 

parágrafo único do art. 42 do CDC, e não de mera cobrança indevida. 

HONORÁRIOS. CRITÉRIO. VALOR. Os honorários devem ser fixados nos 

moldes do § 4º do art. 20 do CPC, sopesadas as moderadoras das alíneas 

a, b e c" do § 3º do referido diploma legal. Majorados os honorários 

arbitrados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70059327338, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 08/05/2014) (TJ-RS - AC: 

70059327338 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/05/2014) – grifei/negritei No entanto, tradando-se de 

dívida já declarada inexigível, temos: APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

- DANOS MORAIS CABIMENTO - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA 

INEXISTENTE COBRANÇAS ATRAVÉS DE TELEFONEMAS - 

ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para ficar configurado o 

dever de indenizar por danos morais devem estar presentes alguns 

requisitos essenciais, tais como a conduta, o prejuízo, o nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano e culpa. O simples envio de faturas 

extrajudiciais e ligações telefônicas cobrando o autor por débito 

inexistente, só teve o condão de causar meros aborrecimentos ao autor, 

não atingindo sua esfera moral e psíquica. A fixação do valor da 

indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso 

concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em 

valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Os juros de 

mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de 

modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não 

configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. A fixação dos 

honorários advocatícios deve dar-se por apreciação equitativa (CPC, art. 

20, § 4º), com a observância dos critérios estabelecidos nas alíneas do § 

3º do art. 20, donde impositiva a redução da verba fixada em dissonância 

com aqueles parâmetros. (TJ-MG - AC: 10223110088257001 MG, Relator: 

Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 

14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) – grifei/negritei E 

friso ainda o seguinte julgado do STJ, que defende ser cabível a 

condenação por danos morais em caso de retinência da instituição 

financeira em satisfazer dívida inexigível, extrapolando os limites do mero 

aborrecimento, que corresponde ao caso sub judice: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.257.993 - SP (2018/0048258-3) RELATOR : 

MINISTRO MARCO BUZZI AGRAVANTE : BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A AGRAVANTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A ADVOGADO : ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357 AGRAVADO : 

CLÓVIS EDUARDO JARDIM ADVOGADO : CARLOS ALBERTO FERREIRA - 
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SP027990 DECISÃO Trata-se de agravo (art. 1.042 NCPC) interposto por 

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra decisão que não admitiu recurso 

especial manejado com base nas alíneas a e c do permissor 

constitucional. Na origem, a demanda versa sobre a responsabilidade civil 

da casa bancária por cobrar do correntista adimplemento de dívida 

declarada inexigível em outra demanda, cuja sentença já transitara em 

julgado. O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 265-266, e-STJ): Apelações 

- Ação indenizatória - Exceção de coisa julgada - impertinência - 

Ausência, na espécie, de identidade de causa de pedir com o feito já 

transitado em julgado, posto que o pleito indenizatório ora formulado tem 

como substrato a renitência das instituições financeiras em exigir o 

adimplemento de dívida decorrente de relação jurídica já declarada 

insubsistente - Interesse processual do autor - Uma vez alegada a 

percepção de um dano, se afigura adequada a postulação de sua 

reparação, calcada na responsabilidade civil - Relação de consumo – (...) 

Não obstante trânsito em julgado da r. sentença condenatória acima 

aludida, as instituições financeiras, em julho de 2010, renovaram a 

exigência de débito decorrente do contrato declarado nulo, o que 

acarretou na propositura de outra demanda judicial e, por conseguinte, em 

nova condenação, por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 - Não suficiente, em outubro de 2012, as instituições financeiras 

remeteram ao autor missiva, que, diversamente do que quer levar a crer 

as instituições financeiras, demanda, de maneira inequívoca, nova 

exigência de adimplemento de dívida relativa ao contrato já declarado 

insubsistente, sob pena de ameaça, ainda que subliminar, de restrição 

creditícia - Dano moral - A despeito de a restrição creditícia, nesta 

hipótese, não ter sido implementada, a injustificada insistência de 

cobrança indevida de débito, que, aliás, traduz direta lesão à coisa julgada 

material, transborda o mero aborrecimento - Insuficiência da verba 

indenizatória arbitrada de R$10.000,00, diante da renitência da conduta 

irregular das instituições financeiras, a despeito das duas condenações 

judiciais anteriores - Necessidade da majoração à quantia de R$20.000,00 

para o fim de incutir na punição o necessário efeito educativo – (...) 

Assim, se mostra indubitável a renitência das instituições financeiras de 

perseguir, do autor, a satisfação de um débito indevido. No que toca ao 

dano moral, a despeito de a restrição creditícia, nesta hipótese, não ter 

sido implementada, a injustificada insistência de cobrança indevida de 

débito, que, aliás, traduz direta lesão à coisa julgada material, como não 

poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do homem 

médio, transborda o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo. 

Sendo assim, para acolhimento do apelo extremo neste ponto, seria 

imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, 

forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na 

espécie, o óbice da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo 

manifesto o descabimento do recurso especial. (...) Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 28 de setembro de 2018. MINISTRO MARCO 

BUZZI Relator (STJ - AREsp: 1257993 SP 2018/0048258-3, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/10/2018) – 

grifei/negritei Assim, diante da confissão/declaração da requerida em 

contestação de que seu ‘credito’ seria exigível, por aduzir que existe 

debito/financiamento, que a parte autora utilizou recursos e assim 

promove seu papel na cobrança dos valores, sendo que tal cobrança 

seriam apenas mero aborrecimento, visualizo a pratica abusiva e em 

dissonância ao que já havia sido julgado e determinado em processo 

anterior (0010060-57.2014.811.0067), motivo pelo qual se mostram 

aplicáveis a condenação em danos morais. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Os fatos e 

provas conduzem para o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada BANCO DO BRASIL S/A a 

pagar à parte reclamante WILSON ALVES DOS SANTOS, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, também a partir desta decisão. Em função da 

declaração por sentença já transitada em julgado, e ante a retinência da 

requerida em satisfazer credito indevido pela parte autora, DETERMINO a 

imediata suspensão das cobranças indevidas debatidas neste processo, 

e já declaradas inexigíveis em processo anterior, sob pena de multa 

mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ROBERTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000720-98.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CRISTIANE ROBERTA DE 

SOUZA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são procedentes. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 486 de 701



trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por 

Danos Morais promovida por CRISTIANE ROBERTA DE SOUZA em face de 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por 

danos morais em virtude de negativação indevida, visto desconhecer tal 

cobrança que ensejou a restrição em seu nome, pugna pela inversão do 

ônus da prova nos termos do CDC e a exclusão de qualquer debito entre 

as partes. Na audiência de conciliação, a parte Reclamada não 

compareceu apesar de devidamente intimada, não compareceu, também 

se fez representar por preposto (ID 14847334). O Enunciado nº. 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e 

negritei). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o 

comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se 

de pessoa jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na audiência de 

instrução e julgamento, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. Ademais, há prova nos 

autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol 

de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em 12/01/2018, e que alega ter 

total desconhecimento da suposta dívida. Em se tratando do chamado 

moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito de quem não é devedor, basta provar esse 

fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a 

obrigação de indenizar. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o 

aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da negativação indevida. 

Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato 

da reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida, bem como sua 

indevida inscrição no rol de maus pagadores, já é o suficiente para 

configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

29/05/2018 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - 

DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO - DANO MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A 

prova da manutenção da inscrição do nome do cliente nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, 

autoriza a fixação de indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA 

: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. - Caso em que a instituição financeira não demonstrou a 

regularidade da cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência 

de comprovação de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas 

trazidas em nome de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser 

declarado inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do 

cliente configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

CONFIRMO por sentença a tutela deferida nos exatos termos deferidos (ID 

13300402). Declaro ainda, a inexistência do débito da parte autora com a 

ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Indefiro os benefícios da 

justiça gratuita para a parte autora, conforme preliminar acolhida. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000649-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO (EXECUTADO)

COBRANCA RAPIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000649-96.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: LUCINEIA APARECIDA ALVES 

EXECUTADO: PONTO FRIO, COBRANCA RAPIDA LTDA - ME Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Inicialmente arguiu a reclamada PONTO FRIO – VIA VAREJO S.A 

preliminar de ilegitimidade passiva. Tenho que assiste razão a parte 

reclamada, pois consta que o responsável pela inserção junto aos órgãos 

de proteção ao credito foi a segunda reclamada, vez que junto ao 
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documento que prova a negativação (ID 13200668), consta como origem: 

“SP – BYT/PAC (17) 3500-0110”, e não VIA VAREJO S.A. Ademais, não 

há qualquer outra prova que relacione tal reclamada com os fatos que 

possam ensejar a reparação ora pleiteada pelo autor. Ainda que o autor 

assevere em sua inicial e em impugnação que tal cobrança indevida foi 

originada pela VIA VAREJO há 20 (vinte) anos atrás, e que até mesmo já 

foi discutida judicialmente com PONTO FRIO, firmando acordo homologado 

pelo juízo, tenho que neste momento, os fatos conduzem à exclusão desta 

requerida do polo passivo da demanda. Porquanto, acolher a preliminar é 

medida que impõe. ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva 

arguida pela requerida VIA VAREJO S.A, devendo ser retificado o polo 

passivo (onde consta PONTO FRIO, pelos motivos exposto na 

contestação), promovendo sua exclusão. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos 

do autor são procedentes. Considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, 

trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por 

Danos Morais promovida por LUCINEIA APARECIDA ALVES em face de 

COBRANÇA RAPIDA, requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada a indenizar por danos morais em virtude de negativação 

indevida, visto desconhecer tal cobrança que ensejou a restrição em seu 

nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a 

exclusão de qualquer debito entre as partes. Na audiência de conciliação, 

a parte Reclamada não compareceu apesar de devidamente intimada, 

conforme ID 15392323, também não se fez representar por preposto (ID 

15246936), comparecendo apenas a reclamada VIA VAREJO, já excluída 

do polo passivo diante o acolhimento da preliminar nesta sentença. Ponto 

ainda, que a requerida também não apresentou contestação. O Enunciado 

nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

(destaquei e negritei). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, 

o comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se 

de pessoa jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na audiência de 

instrução e julgamento, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. Ademais, há prova nos 

autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol 

de maus pagadores, e que alega ter total desconhecimento da suposta 

dívida. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de 

inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem 

não é devedor, basta provar esse fato, não é necessário comprovar a 

existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, pois a 

humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, 

gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da 

negativação indevida. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a reclamada COBRANÇA 

RAPIDA LTDA - ME a pagar à parte reclamante LUCINEIA APARECIDA 

ALVES, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. CONFIRMO 

por sentença a tutela deferida nos exatos termos deferidos (ID 13220684). 

Declaro ainda, a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito 

na inicial e debatidos neste processo. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 
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Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000349-71.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MAIKON PEREIRA MARTINS 

REQUERIDO: MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, em que MAIKON PEREIRA MARTINS move em desfavor de 

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS. Alega em 

síntese, que teve seu nome negativado pela empresa requerida e que 

desconhece tal debito, negando qualquer vinculo com a reclamada. Na 

audiência de conciliação, a parte Reclamada não compareceu apesar de 

devidamente intimada. Observa-se ainda, que embora tenha juntado 

contestação aos autos, é plenamente intempestiva, conforme certidão ID 

15537250. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. (destaquei e negritei). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20, o comparecimento pessoal da parte na 

audiência é obrigatório, tratando-se de pessoa jurídica, pode ser 

representada por preposto. Cabe à parte ré comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na audiência de 

instrução e julgamento, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. No entanto, tenho que tais 

efeitos não podem ser absolutos. Isso quer dizer, em outras palavras, que 

a revelia do réu, por si só, não determina a vitória do autor, embora 

redunde em efetivo domínio de posição de inegável vantagem, visto que 

ele — autor — está dispensado de qualquer esforço para provar os fatos 

afirmados. Não obstante, é relativa a presunção emoldurada no artigo 344, 

porque não fica o juiz de mãos atadas, “à aceitação de fatos 

inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios 

elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa 

Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 27ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

2008, p. 97). A jurisprudência sobre essa questão abona a melhor 

doutrina. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo 

ministro Og Fernandes, assentou que: “A caracterização de revelia não 

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo 

autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes 

em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o 

seu convencimento”. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO 

SÃO ABSOLUTOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

SOLICITAÇÃO DE FITAS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER 

DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DE GRAVAÇÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA. 1. Em que pesem os argumentos da parte agravante, suas 

argumentações não merecem guarida legal. (...) . Cediço é que os efeitos 

da revelia não são absolutos, isto é, nem sempre quando o réu é revel os 

fatos articulados são considerados verdadeiros, uma vez que insta a 

necessidade da respectiva comprovação do que foi alegado. Não 

contestado o feito, a consequência processual é a configuração da 

revelia. A circunstância processual, no entanto, não provoca, 

forçosamente, o dever de o juiz acolher como verdadeiras as alegações 

do autor postas na inicial. Uma coisa é a revelia e outra, diversa, é o efeito 

que dela possa resultar. (...) (TJ-CE 00241188320098060001 CE 

0024118-83.2009.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data 

de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

14/03/2018) – grifei e negritei. Ademais, se a contestação for 

extemporânea, deverá ser determinado o seu desentranhamento dos 

autos; mas apenas da peça de defesa, e não de eventuais documentos, 

inclusive da procuração, que a acompanham. Os suportes de prova 

exibidos serão considerados pelo juiz antes de proferir a sentença. Ainda 

que revel, o demandado poderá impedir o julgamento antecipado, desde 

que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas 

(artigo 349). Nesse sentido, bem pontuou, a 4ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 

1.326.85-RS, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão: “A 

caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das 

alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas 

carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. In casu, verifico 

que as provas produzidas no processo são suficientes para formar o 

convencimento do juízo, a fim de reconhecer a IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados na peça vestibular. Isto porque, conforme extratos 

emitidos pelo SERASA (ID 14648262) e SCPC (ID 14648248), apontam para 

inúmeras restrições em nome da parte autora. Desta forma, não verifico 

qualquer prova nos autos que a Requerente tenham sofrido injúria moral, 

vergonha, ou dor intensa em razão do fato alegado, visto ser devedor 

contumaz. Inexistem provas que tenham sofrido vexame, humilhação, ou 

passado constrangimento público, pelo mesmo fato. A meu ver a 

Requerente não logrou êxito em demonstrar os danos morais sofridos, de 

forma clara e indubitável, necessário para ensejar a indenização nos 

moldes pleiteados. DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proposta por MAIKON PEREIRA 

MARTINS, em desfavor de MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 
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forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000187-42.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ORLANDO SANTIAGO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, juntou contrato assinado, diversos extratos 

contendo movimentação financeira, e documento probatória provando ser 

o legitimo creder, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. 

Que o autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica 

referente ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente 

dos pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Verifica-se 

por tanto, se tratar de lide temerária. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000379-72.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GEAN PEREIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME VISTOS, ETC... 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser homologado. Verifica-se 

que não foram estabelecidas clausulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil 

Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por 

sentença o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas clausulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. Custas 

e honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA DE FARIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000564-13.2018.8.11.0013. REQUERENTE: POLLYANNA DE FARIA 

MOREIRA REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL A reclamada informou que a empresa encontra-se em 

recuperação judicia. No entanto, tal fato não condiciona a extinção da 

presente ação de conhecimento, somente em casos de ação de execução 

ou cumprimento de sentença. Assim, rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). In casu, diante dos 

documentos juntados, restou incontroverso não houve a entrega do 

produto adquirido pela parte Reclamante em loja VIRTUAL da reclamada, 

que fora efetivada por meio de pagamento em cartão de credito 

(parcelamento), e a reclamada não cumpriu com o prazo de entrega e nem 

procedendo a devolução dos valores pagos, configurando dessa forma o 

ilícito. Requer por tanto, a titulo de danos materiais, a devolução de R$ 

724,15 (setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos). Na 

audiência de conciliação, a parte Reclamada não compareceu apesar de 

devidamente intimada (ID 14848983), embora já houvesse requerido sua 

habilitação e ate mesmo anexado sua contestação. O Enunciado nº. 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e 

negritei). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o 

comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se 

de pessoa jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na audiência de 

instrução e julgamento, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. Pois bem. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 
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final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da Corte 

no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus da prova embasada no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. 

Hipossuficiência técnica do consumidor. Caracterização. Faculdade da 

produção de prova pelo banco agravante. Ciência das conseqüências da 

sua não realização. Recurso desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – 

(207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 

06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de produtos e serviços e O Reclamante como consumidora 

final, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais 

danos causados a esta devem ser respondidos de forma objetiva, pela 

Reclamada, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Ainda, merece aplicabilidade ao caso o 

disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que 

garante ao consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais e difusos”. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pela Reclamante decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa da Reclamada, é 

passível de indenização. Neste sentido: “CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA. FALTA DE ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PEDIDO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS 

ANTERIORMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIRÇO. APLICAÇÃO 

DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. O VALOR 

INDENIZATÓRIO, ALÉM DE COMPENSAR O OFENDIDO, DEVERÁ 

REPRESENTAR PUNIÇÃO AO OFENSOR, PARA DESESTIMULÁ-LO DA 

PRÁTICA LESIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJBA - Processo nº 6069-0/2003-1 - 

Relatora: Juíza Márcia Borges Faria - Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais – julgado em 25/04/2005). (negritei). 

“CONSUMIDOR. BRASIL TELECOM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DEMORA NA ENTREGA DE APARELHO CELULAR. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA OS PROBLEMAS COTIDIANOS. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71001228642, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Santanna, 

Julgado em 27/02/2007). (negritei). “Dano moral e material. Má prestação 

do serviço. Demora de dois meses na entrega de produto adquirido. 

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJBA - 

Processo: 333/06-1 - Relatora: Juíza Maria Carlota Sampaio dos Humildes 

Oliveira - Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais – julgado em 12/02/2007). (negritei). Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil do Reclamado, deve esta ser condenada a indenizar 

o Reclamante pelos danos sofridos. Entendo que o dano moral está 

inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da 

personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa 

ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto 

na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada 

e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm 

entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria 

ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, não 

deixando dúvidas de que a demora injustificada para a entrega do produto 

causou aborrecimento ao reclamante. No tocante pedido de danos 

materiais, requerendo que a reclamada proceda devolução dos valores 

pagos para a requerida, tenho que assiste razão a parte autora. 

Porquanto, cabível o ressarcimento dos valores pagos pelo produto, 

devidamente corrigidos monetariamente. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo Procedente 

o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Reclamante, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, tambem a partir desta 

decisão. CONDENO a Reclamada, a devendo proceder devolução dos 

valores pagos conforme, no montante de R$ 724,15 (setecentos e vinte e 

quatro reais e quinze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do efetivo desembolso, conforme súmula 43 STJ. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 31 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000462-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (RÉU)

 

certidão Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 29/01/2019 às 17:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT. Poxoreu/MT, 

05/11/2018 Tecnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO (RÉU)

 

Certidão Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 13/12/2018 às 14:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT. Poxoréu/MT, 

05 de novembro de 2018 Tecnico Judiciario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-03.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HAUAGGE DO PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certidão Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 05/02/2019 às 14:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT. Poxoréu/MT, 

05 de novembro de 2018 Tecnico Judiciario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003146-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEMMER SOUSA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINALVA MADALENA DA COSTA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certidão Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 13/12/2018 às 16:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT. Poxoréu/MT, 

05 de novembro de 2018 Tecnico Judiciario

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 1221-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Quarta Vara Civel da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, Heloísa Maria Ferrari 

Aguiar, JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

De início, haja vista a tutela recursal concedida pelo juízo ad quem em 

s e d e  d o  r e c u r s o  d e  a g r a v o  d e  i n s t r u m e n t o  n º 

1011512-53.2018.8.11.0000, REVOGO em parte a decisão de fls. 

409/409v relativamente à realização de constatação in loco no imóvel 

expropriado, uma vez que o pedido apresentado pelo devedor tornou-se 

prejudicado, por ora, diante da deliberação em segunda instância.

No mais, AGUARDE-SE o feito em cartório até o julgamento dos recursos 

pendentes, uma vez que o processamento da presente missiva 

encontra-se obstaculizado até ulterior deliberação do juízo ad quem.

Por fim, REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações prestadas 

nesta data, via Malote Digital.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74254 Nr: 677-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição da 

testemunha faltante, bem como o interrogatório do réu. Ainda, constata-se 

que não houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual 

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus 

memoriais escritos, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os 

autos conclusos para sentença”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 VISTO,

De início, considerando o teor do estudo psicossocial de fls. 211/213, 

DEFIRO o pedido ministerial de fls. 214.

Por conseguinte, em atendimento ao Provimento nº 32 do Conselho 

Nacional de Justiça, DESIGNO audiência concentrada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 13h00min (MT).

INTIME-SE as partes, seus advogados, o Conselho Tutelar, a equipe 

multidisciplinar do juízo, a companheira do requerente e demais 

interessados.

Ainda, CIENTIFIQUE-SE o parquet.

Por fim, RENOVE-SE o expediente encaminhado à Secretária Municipal de 

Saúde às fls. 209, consignando que não havendo resposta em cinco (05) 

dias, a referida poderá incorrer nas sanções penais cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68853 Nr: 1597-57.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição das 

testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do réu. Ainda, 

constata-se que não houve requerimento de diligência pelas partes. No 

mais, AGUARDE-SE o retorno da Carta Precatória expedida à fl. 112 e, 

com o retorno da mesma, declaro encerrada a instrução processual, 

dando vistas dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos, no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1043-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Código: 79990

DESPACHO

VISTO,

 REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações requisitadas pelo 

Relator do Habeas Corpus nº 1012629-79.2018.8.11.0000 – Primeira 

Secretaria Criminal, e prestadas por este juízo nesta data, via Malote 

Digital, conforme determinações da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 31 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80780 Nr: 1385-31.2018.811.0014

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESB, SSdA, EMP, JGSdA, GRdC, DSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Aquino dos Santos 

- OAB:23.911/MT, Edno Damascena de Farias - OAB:11134, 

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - OAB:22479/O

 Código: 80780

DESPACHO

VISTO,

 REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações requisitadas pelo 

Relator dos Habeas Corpus nº 1012546-63.2018.8.11.0000, 

1011977-62.2018.8.11.0000 e 1012427-05.2018.8.11.0000 – Terceira 

Câmara Criminal, e prestadas por este juízo nesta data, via Malote Digital, 

conforme determinações da CNGC.

Ciente da petição de fl. 295. Assim, DETERMINO que a secretaria atualize o 

sistema Apolo.

Com efeito, deixo de determinar a notificação do réu neste autos pelo fato 

de já ter sido ofertada denúncia pelo Ministério Público e determinada a 

citação dos indiciados, onde o réu tomará ciência de que deverá 

apresentar resposta a acusação mediante advogado constituído ou dizer 

que não tem condições financeiras para tanto.

Por fim, considerando a formalização de ação penal ante o oferecimento 

da denúncia (código 81397), DETERMINO que sobrevindo acórdão dos HC 

acima mencionados, sem que as partes nada requeiram depois de 

cientificadas, sejam os presentes autos arquivados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 31 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60684 Nr: 382-51.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cavalcante da Silva, Isidio Tenório 

de Melo, Ricardo Castro Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 Processo nº. 382-51.2012.811.0014 (Código 60684)

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA, ISIDIO 

TENÓRIO DE MELO e RICARDO CASTRO ORTEGA, devidamente 

qualificado nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 83/85 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado.

 Ademais, realizada a citação dos réus, às fls. 86, 120-v e 189, os 

mesmos apresentaram às respostas a acusação na seguinte ordem: réu 

João Batista Cavalcante da Silva às fls. 140/140, réu Isidio Tenório de Melo 

às fls. 153/154 e o réu Ricardo Catro Ortega às fls. 184/185.

Pois bem.

Por isto posto, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a 

data de 13 de Novembro de 2018, às 13h30min (MT) para a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela acusação e pelas defesas, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Primavera do Leste/MT para o 

interrogatório do réu João Batista Cavalcante da Silva residente e 

domiciliado no endereço Rua Antúrios, Nº. 22, Bairro Pioneiro, bem como 

cientifique-o da presente audiência.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Paranatinga/MT para o 

interrogatório do réu Isidio Tenório de Melo, residente e domiciliado no 

endereço: Avenida Bandeirantes, Nº. 767, Bairro como cientifique-o da 

presente audiência. Concórdia, bem

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Chapada dos Guimarães/MT 

para o interrogatório do réu Ricardo Castro Ortega, vez que o mesmo é 

Policial Militar lotado no Batalhão da comarca supramencionada, bem como 

cientifique-o da presente audiência.

 No mais, DEPREQUE-SE a oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 22 de Outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72441 Nr: 1847-56.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

acerca da certidão do oficial de justiça juntada às fls 51, adiante 

transcrita: " CERTIFICO, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que devolvo 

o presente mandado em cartório sem o seu devido cumprimento, tendo em 

vista que recebi informação da própria requerida de que o bem a ser 

apreendido não se encontra em sua posse. Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE 

SOUZA-OF. DE JUSTIÇA", para querendo manifestar o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27003 Nr: 965-41.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Duarte, Alexandre Alvin da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim Da Fonseca 

- OAB:7010, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, Paulo Celerino Alvim Da 

Fonseca - OAB:MT10.629

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes 

para as audiências que foram designadas nas Cartas Precatórias 

expedidas nestes autos, conforme adiante segue: Carta Precatória 

1005791-17.2018.811.0002, dia 06/11/2018 às 15h30min na 2ª Vara Cível 

da Comarca de Várzea Grande e Carta Precatória 

1005632-74.2018.811.0002 para o dia 05/02/2019 às 15hs, na 1ª Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 1193-45.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Correia de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

acerca do laudo juntado às fls 111, para querendo, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63980 Nr: 542-08.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maisa de Queiroz Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

acerca do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18799 Nr: 869-65.2005.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudilina Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

acerca do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72967 Nr: 2148-03.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSCR, VdSCR, Edina Pereira dos Santos Ruicci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Catellani Ruicci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado Dr Valtérco Teixeira de Oliveira, OAB/MT 19.635, para ciência 

de sua nomeação nestes autos e para que tome as demais providências 

necessárias para dar o prosseguimento regular do feito, alegando o que 

entender de direito, no prazo legal. Sendo arbitrado ao defensor nomeado 

o valor de 04 URHs a serem pagas pelo Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74051 Nr: 553-32.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBR, VHBRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - OAB/MT 19.546, para 

ciência de sua nomeação nestes autos e para que tome as demais 

providências necessárias para dar o prosseguimento regular do feito, 

apresentando impugnação competente, alegando o que entender de 

direito, no prazo legal, devendo este ser intimado para, em 05 (cinco) dias, 

declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, caso que o prazo para 

a providência imperiosa começará a fluir. Sendo arbitrado ao defensor 

nomeado o valor de 02 URHs a serem pagas pelo Estado de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000539-94.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ZUELY FARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NOBERTO LAURINDO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO “VISTO. Primeiramente, considerando a petição 

juntada ao ID de nº. 15948897, RECEBO o aditamento a inicial. Ademais, 

considerando a falta de intimação do requerido para este ato, restando o 

mesmo frustrado, REDESIGNO audiência de justificação para o dia 

08/11/2018, às 13h30min (MT). Deste modo, proceda-se a secretaria a 

devida expedição de carta precatória a comarca de Primavera do 

Leste/MT para intimação do requerido, vez que o mesmo reside naquela 

comarca, conforme endereço acostado aos autos. Cumpra-se.”.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 1384-96.2012.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC, EC, GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - OAB:12682-A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLY DE SOUZA LIMA - 

OAB:14946/0-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157, JAIR 

KAUFFMAN - OAB:17421/MT, RIBAMAR CUNHA - OAB:12682-A.

 PROCESSO: 1384-96.2012.811.0033

CÓDIGO: 33195

REQUERENTE: JUCELINO CARDOUZO E OUTROS

REQUERIDO: ESPÓLIO DE AUREA CARDOUZO

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Sobre a manifestação apresentada pelo inventariante, manifeste-se a 

herdeira Eliana Cardouzo, sobretudo no que tange aos depósitos 

postulados, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 20049 Nr: 1814-24.2007.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY KARA JOSÉ, DEVAIR VALIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAINA FAVA 

BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57596/SP

 PROCESSO: 1814-24.2007.811.0033

CÓDIGO: 20049

REQUERENTE: ARY KARA JOSÉ E DEVAIR VALIM DE MELO

REQUERIDO: CARLOS ROBERTO DA SILVA

DESPACHO

 Vistos.

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais 472/473, vez que inexiste 

impugnação pelas partes, isso porque intimadas para manifestar sobre 

referido ato processual, deixaram o prazo transcorrer in albis, ao passo 

que determino a intimação das partes, para depositarem a integralidade 

dos honorários na conta judicial – 50% (cinquenta por cento) do valor total 

para cada parte – para o competente início dos trabalhos, no prazo de 05 

(cinco) dias, se ainda não o fizeram.

Indicados os assistentes técnicos e apresentados os quesitos, solicite-se 

do perito a designação de data, horário e local para a realização da 

perícia, devendo as partes serem devida e previamente intimadas, na 

forma do artigo 474 do Código de Processo Civil.

Concedo, desde já, o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 

designada para o inicio dos trabalhos periciais, a fim de que o perito 

apresente o laudo pericial, podendo retirar os autos da secretaria para 

elaboração deste, pelo período acima assinalado.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação, e em caso de não 

manifestação das partes, certifique-se a secretaria o decurso do referido 

prazo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 1538-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWELLY FRANCISCO DOS SANTOS, ALEX 

TATIM LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a pesquisa infrutífera de fls. 112/114, intimo a parte autora 

para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76382 Nr: 3937-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA ESPÍNDOLA FERREIRA - 

OAB:17.746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que se manfeste, no prazo legal, acerca do Laudo de 

Avaliação de fls. 53/56.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71087 Nr: 1722-94.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP, HEBERT DA SILVA MENDES, RENATO ANDRE ZANETTI, 

JOSIANA PAULA BODANESE ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP, CNPJ: 03581856000196, atualmente em local incerto e não 

sabido HEBERT DA SILVA MENDES, Cpf: 04626101100, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido RENATO ANDRE ZANETTI, Cpf: 

03997262926, Rg: 4310951, Filiação: Eloy Zanetti e Neiva Ana Zanetti, 

data de nascimento: 06/08/1983, brasileiro(a), natural de Xacim-SC, 

convivente, empresario, Telefone 66 8128 7305 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSIANA PAULA BODANESE ZANETTI, Cpf: 

82423741987, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ZANETTI 

AGROFLORESTAL E INDUSTRIA LTDA-EPP, HEBERT DA SILVA MENDESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2145/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2016

 - Valor Total: R$ 146.978,70 - Valor Atualizado: R$ 141.978,72 - Valor 

Honorários: R$ 5.000,00

Despacho/Decisão: PROCESSO: 1722-94.2017.811.0033CÓDIGO: 

71087REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSOREQUERIDO: ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA – 

EPP.DESPACHOVistos em correição.Proceda-se à citação do executado, 

nas formas indicadas pela exequente à fl. 18.Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 26 de outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 31 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 2371-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA BILMAR, JOSIANE DE SOUZA 

SAMPAIO, M. J. PEREIRA MECANICA, MATEUS JUNIOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Araujo Rech Lima - 

OAB:16.992/MT

 Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente, em 

parte, a presente “ação de indenização por danos materiais”, para fins de 

condenar exclusivamente a Mecânica Bilmar ao pagamento de indenização 

por danos materiais, em prol do autor, no montante R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), e de correção 

monetária pelo INPC, a partir desta decisão.Condeno, ainda, a requerida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 496 de 701



Mecânica Bilmar ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C. Após, arquivem-se os autos, 

com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74084 Nr: 2971-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, FABIO 

JANUÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire a carta precatória 

expedida nos autos ou realize seu preparo para a devida distribuição no 

juízo deprecado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77295 Nr: 366-30.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA DUMMER BUSS, MARIA ROSIMAR 

MAGRI BUSS, WOLNEY DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.92, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2843 Nr: 577-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ELSON SABAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69410 Nr: 742-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDJA DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.90, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 2262-50.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Vistos em correição.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 215/217, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 536 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Assim, cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente Alcides Fermiano dos Santos e como executado José 

Dias da Silva.

b) Intime-se o Executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, satisfazer a 

obrigação de desmembramento do imóvel objeto da matrícula nº 3.671 do 

CRI de São José do Rio Claro – MT, nos termos do acordo de fl. 201, sob 

pena de incidir em multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de 

modificação de seu valor, de sua periodicidade e até sua exclusão nas 

hipóteses previstas no artigo 537, § 1º do CPC.

c) Decorrido o prazo com ou sem manifestação do executado, 

certifique-se, intime-se o exequente e, em seguida, tornem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 1215-85.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA, JOSE 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERIKA SANCHES CASATI - OAB:9422/MT, LUÍS FELIPE 

LAMMEL - OAB:7133, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT

 Vistos em correição.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 120/122, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Indefiro o pedido de inclusão de José Dias da Silva no polo passivo da 

demanda, por divergir do acordo celebrado entre as partes (fls. 

116/116-verso).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Luis Felipe Lamel e como executados: José Dias da Silva 

e Vera Lucia Ascari Dias da Silva.

b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-60.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO BUENO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENI MAGALHAES OAB - PR0054359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n: 8009999-60.2017.8.11.0033 Exequente: ELIO BUENO DE 

MAGALHAES Executado: EDNALDO TAVARES DA SILVA DECISÃO Visto, 

Cuida-se de Execução de Titulo Extrajudicial formulada por ELIO BUENO DE 

MAGALHÃES, em face de EDNALDO TAVARES DA SILVA, no valor de R$ 

11.192,95 (onze mil, cento e noventa e dois reais e noventa e cinco 

centavos). Compulsando os autos, verifico que a penhora de ativos 

financeiros nas contas bancárias do executado restou frutífera, 

consoante extrato (Id. 14503847). Ademais, o executado regularmente 

intimado acerca da penhora, permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 

16109403. Assim, transcorrido o prazo para manifestação do executado, 

defiro o pedido formulado pelo autor no Id. 14877846. Com efeito, 

expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora, conforme 

conta bancária indicada. Após, intime-se o exequente para que informe o 

valor atualizado do débito remanescente em 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 1 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000218-02.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CASIMIRO 

PAULINO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito, conforme Id. 15610836. 

Registra-se que resta desnecessário a concordância do autor com o 

pedido de desistência, nos termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta 

feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitada 

em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

São José do Rio Claro/MT, 1 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para comparecer na audiência de conciliação 

designação para o dia 06 de dezembro de 2018, às 14h20min.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 091/2018-DF -

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor 

do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a necessidade de criação de Comissão para resolver 

Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal de Santa Terezinha, vinculada à 

Diretoria do Foro desta Comarca de Vila Rica/MT;

CONSIDERANDO as determinações constantes no Provimento de 

15/2014-CGJ, publicado Diário Eletrônico dia 14/03/2014, Edição nº. 9255;

R E S O L V E:

Art. 1º - CRIAR a Comissão de Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal 

de Santa Terezinha, vinculada a Diretoria do Foro desta Comarca de Vila 

Rica, para análise, discussão, enfrentamento e resolução das questões 

fundiárias de natureza urbana e/ou rural, conflituosas ou não;

Art. 2º - A Comissão de Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal será 

presidida pelo Juiz de Direito do Foro desta Comarca, devendo ser 

integrada, voluntariamente, por representantes do Poder Executivo, 

Legislativo, Judiciário, associações e entidades de classe sem fins 

lucrativos, e outras entidades da sociedade civil, com mandado de 02 

(dois) anos, permitida a recondução, com a seguinte composição:

I – ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA – Representante do Poder 

Judiciário, Servidora Pública Estadual do Tribunal de Justiça – Estado de 

Mato Grosso, portadora do CPF: 761.807.191-87 e RG nº. 1040235-7, 

e-mail: ana.souza@tjmt.jus.br;

II- ISES SOLEMAR FERRETTO- Representante do Poder Executivo 

Municipal, Secretária Municipal de Finanças, portadora do RG 

983658/SSP-TO, CPF- 030.047.121-13, Telefone= 66 98412-8264, e-mail 

Isis.ferretto@hotmail.com;

III- THIAGO CASTELAN RIBEIRO, Representante do Departamento de 

Engenharia do Município, Engenheiro Civil, portador do RG – 445076689- 

SSP/SP e CPF nº 359.215.228-99, telefone: 66 984441 1764, e-mail 

engenhariastz@outlook.com;

IV- RUBERLEY GOMES DE REZENDE, Representante do Departamento 

Jurídico do Município, Advogado, portador do RG 1.507.317 SSP/GO, e 

CPF 201.738.811-49, telefone: 66 998443- 8942, e-mai l 

ruberleygr@gmail.com;

V- EDIVANDRO VENÂNCIO OLIVEIRA, Representante da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Coordenador da Secretaria Municipal de 

Agricultura, portador do RG 4792494 SSP/MT e CPF 009.248.641-09, 

telefone: 66 98400 8486, e-mail edivandro14@hotmail.com;

VI- ADMILSON DOS SANTOS GOMES, Representante do Poder Legislativo, 

vereador, portador do RG 14543115-0 e CPF 956.369.511-91, telefone: 66 

984242905, e-mail dc.compras@hotmail.com;

VII- BRÁULIO HURYHELI ALBUQUERQUE – Servidor Público Estadual do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso- Representante do Ministério 

Público, portador do CPF nº. 353.344.628-05 e RG nº. 43156362-7 SSP/SP, 

telefone nº. (66) 98452-8468, e-mail braulio.albuquerque@mpmt.mp.br;

IX- SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO, Representante da 

OAB, Advogado, portador do RG 443.228 DGPC/GO e CPF 

009.318.311-99, telefone: 66 98123 2282, e-mail – szoccoll@hotmail.com.

X- ERCINA BARROS DA CUNHA SOUZA, Representante da CDL- Câmara 

de Diretores Lojistas de Santa Terezinha-MT, portadora do RG nº 

3080554-5 SSP/GO e CPF 966.318.801-49, Telefone: 66 98449 3058, 

e-mail ercinailton@hotmail.com.

XI- RAIMUNDO VILMAR BARROS CARVALHO, Funcionário do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Cidade de Vila Rica, portador do CPF nº. 

822.206.381-20 e RG nº. 2193573-4, telefone: (66) 98409-8356 – e-mail: 

vilmarbc39@hotmail.com;

XII- LÚCIA HELENA RIBEIRO MONTEIRO, representante do Tabelionato de 

Notas de Santa Terezinha- Tabeliã, portadora do RG 5040055/SSP/GO e 

CPF nº 015.377.181-00, telefone: 66 98458 3196, e-mail 

notas.santaterezinha@gmail.com.

XIII- RENATO CUNHA DONATO – Representante do Sindicato dos 

Produtores Rurais, portador do CPF nº. 883.919.579-34 e RG nº. 

4.279.324-8, fone: (66) 98114-7070 e 3554-2669 – e-mail : 

rivilarica@hotmail.com;

XIV- RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, Representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Santa Terezinha-MT, presidente do Sindicato, 

portador do RG 468101 SSP/TO e CPF 498.402.231-00, telefone: 66 

984128575;

XV- JUAREZ ACÁCIO DA SILVA- Representante do Departamento de 

Tributos do Município de Santa Terezinha-MT, fiscal de tributos, portador 

do RG 520569-SSP/MT e CPF 355.433.021-34, telefone: 66 984674294, 
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e-mail juarezacaciodasilva@gmail.com.

XVI- ISRAEL MARTINS DOS SANTOS, Representantes dos Acadêmicos de 

Direitos, portador do RG 14042789 SSP/MT e CPF; 851.950.001-59 

telefone: 9 8414 1758, e-mail israel@direitovr.com.br.

XVII- LUIZA AGUIAR ALVES, Representante da Comunidade em geral, 

Professora aposentada, portadora do RG nº1247377 e CPF 

013.916.531-22, telefone: 66 98407- 6135.

Art.3º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 30 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65625 Nr: 1326-35.2018.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAX - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY CAMELO BORGES - 

OAB:5.314/GO, PAULO HENRIQUE DO VALE NEVES - OAB:156.292/MG

 Vistos.

Considerando que o depoimento da testemunha Anderson Torres de 

Aguiar, colhido na audiência de justificação (fls. 579/580) não está audível 

no CD destes autos nem tampouco nos arquivos da CPU da sala de 

audiência, DESIGNO nova oitiva da referida testemunha, para o dia 26 de 

novembro de 2018, às 17:00 horas (horário oficial do Mato Grosso).

Tratando de audiência de justificação, fica a parte Autora encarregada de 

providenciar/promover o comparecimento da testemunha à audiência 

designada.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 01 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000581-38.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NEULIRIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018 , às 8 horas (MT). VILA 

RICA, 5 de novembro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000062-63.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o patrono da 

requerente, para apresentar novo endereço do requerido, temdo em vista 

que a correspondência para citação e intimação foi devolvida, com o 

motivo "mudou-se". VILA RICA, 5 de novembro de 2018. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos Recebo o cumprimento 

de sentença e determino a intimação da executada para pagamento do 

valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). 

Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 

523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), 

deixa-se de fixar honorários advocatícios. Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, retornem conclusos para análise do derradeiro 

pedido. Intimem-se. Cumpra-se. VILA RICA, 22 de outubro de 2018. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-70.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

QUELEN BORGHESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Extrai-se dos autos que 

a requerida efetuou o depósito integral da condenação contida em 

sentença, no valor de R$ 7.467,42, conforme comprovante anexado nos 

autos. A parte autora, concordou com os valores depositados e solicitou a 

expedição de alvará de levantamento da quantia, o que foi determinado 

por esse juízo. Dessa forma, cumprida voluntariamente a obrigação 

imposta em sentença, expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada e seus acréscimos legais, em favor da parte autora, conforme 

solicitado em petição. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. 

VILA RICA, 23 de outubro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-70.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:
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QUELEN BORGHESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Extrai-se dos autos que 

a requerida efetuou o depósito integral da condenação contida em 

sentença, no valor de R$ 7.467,42, conforme comprovante anexado nos 

autos. A parte autora, concordou com os valores depositados e solicitou a 

expedição de alvará de levantamento da quantia, o que foi determinado 

por esse juízo. Dessa forma, cumprida voluntariamente a obrigação 

imposta em sentença, expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada e seus acréscimos legais, em favor da parte autora, conforme 

solicitado em petição. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. 

VILA RICA, 23 de outubro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 349-95.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB, ESdS, LDMF, VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Logo, à vista da fundamentação expendida JULGO PROCEDENTE a 

denúncia, para PRONUNCIAR os acusados LUCIANO DOUGLAS MENDES 

FERREIRA, EDÍLIO DIAS BARBOSA, ELITON SOUZA DA SILVA e VALDECI 

GOMES PIRES, supra qualificados, como incurso nas penas do art. 121, § 

2º, incisos III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), 

e V (crime cometido para assegurar a ocultação e impunidade de outros 

crimes) do CP, c/c art. 146, art. 148 e art. 211, todos do CP, na forma do 

art. 69 (concurso material) do CP, determinando, via de consequência, que 

sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.Por não haver alteração fática superveniente ao relaxamento 

das prisões preventivas dos acusados (fls. 890/891), concedo aos réus o 

direito de recorrerem em liberdade.Intimem-se os réus, MPE e às 

Defesas.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre 

representante do Ministério Público e às defesas para os fins do disposto 

no art. 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após voltem-me imediatamente conclusos.VALE A PRESENTE 

SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO do réus LUCIANO DOUGLAS 

MENDES FERREIRA, EDÍLIO DIAS BARBOSA, ELITON SOUZA DA SILVA e 

VALDECI GOMES PIRES.P.R.I.C.Expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, 

16 de outubro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54214 Nr: 449-40.2018.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ROCHA TAVARES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO MARRAFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial reconheço a 

incompetência absoluta para julgar e processar o presente mandado de 

segurança e declino da competência do writ remetendo-o ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 64, 

§3º, do Código de Processo Civil, com as homenagens de 

e s t i l o . C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessár io ._______________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58345 Nr: 1851-59.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINDA DOS SANTOS JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.VI – DA 

CONTESTAÇÃOCom a juntada do laudo cite-se o requerido para que esse 

apresente contestação, no prazo de 15 (quinze dias).Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista ao autor 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.VII – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISSERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO para encaminhamento 

do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57758 Nr: 1620-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solano Klasener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:OAB/MG 112.351, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - 

OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 57758

SENTENÇA.

Vistos em correição.

Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO J. SAFRA S/A, 

em face de SOLANO KLASENER, pelos fatos e fundamentos expostos na 

prefacial.

Posteriormente à ref. 06, adveio petição informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 06, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordado.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42529 Nr: 618-95.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdG, MLDGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 .

Desta forma, tendo em vista a quitação parcial do débito alimentar e o 

acordo de parcelamento do débito remanescente, suspendo o 

cumprimento do mandado de prisão civil expedido em desfavor do 

executado e, caso o executado esteja preso, DETERMINO a soltura do 

executado Manoel Angelo Bezerra Filho, em consonância com o disposto 

no artigo 528, §6º, do Código de Processo Civil.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-16.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA MARIA BARBOSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT0011033A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 11 

de dezembro de 2018, às 13:00 horas. Alto Garças, 05 de novembro de 

2018. ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-16.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA MARIA BARBOSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT0011033A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO PROCESSO n. 8010030-16.2013.8.11.0035 Valor da 

causa: $1,447.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

JOVELINA MARIA BARBOSA DE MATOS Endereço: Rua 01, 1, 

MANGUEIRAS, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 POLO PASSIVO: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Endereço: Rua 

Rua Canadá,, 387, bairro jardim, SÃO PAULO - SP - CEP: 01436-000 

Senhor(a): REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiências de 

CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2018 Hora: 13:00, a ser realizada na sede do 

Juizado, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais Alto Garças, 5 de novembro de 2018. 

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 468-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, LUCAS PRADO DE MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico que serve a presente para fins de cientificar as partes acerca 

da data, horário e local indicados pelo perito para instalação dos trabalhos 

periciais, a saber: a) DATA: 26/11/2018 (vinte e seis de novembro de dois 

mil e dezoito); b) HORÁRIO: 14h30min. (Quatorze horas e trinta minutos); 

c) LOCAL: Av. Rubens de Mendonça, 1.856, Ed. Office Tower, Sala 1403 

Bosque da Saúde – CEP 78.050-000 – CUIABÁ (MT). Observação: A 

DATA DESIGNADA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO ATO NORMATIVO 

DE INSTALAÇÃO DA PERÍCIA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE 
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COMPARECIMENTO DAS PARTES NO LOCAL, HORÁRIO E DATA 

DESIGNADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17812 Nr: 985-26.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nidera Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Fomento Agropecuária Ltda - ME, 

Rodrigo da Silva Santos, Ednaldo Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rubens Franco Teixeira 

- OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1893 Nr: 594-13.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEIR PADILHA, Euclides Garofalo, João 

Padilha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de Ref. 17, que serve a presente 

para fins de intimar a parte autora, a requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44322 Nr: 2427-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDCDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdP, CAO, FOBDRSM, FMSdS, JMMN, EHDA, 

APL, APdS, LOBeS, AMdM, JCdS, ASC, APdNS, ALdCS, DNT, CG, DBL, 

FRAdS, CBT, ALI, ANALP, BMB, BPS, ASM, AFCdO, CRdS, CNRC, CGBF, 

EdCF, EAG, MAB, GVC, LGdS, JCdOdC, RAdO, NdLV, ID, LSS, MAdS, 

PAS, SMCB, MAdF, MMLDS, GAdAF, IJML, IdPF, IAdS, JMdS, KVA, LBN, 

MAAM, MAdA, MdPdCdS, MJdLS, MJdS, MMAdS, MCF, MLSG, MD, MCPdS, 

NLdC, RCMdSB, TADA, JBdS, LDRDM, ACB, JB, SFR, SDMFC, EAGDS, 

EMV, VPB, ICMR, ESF, APNB, VACdSV, MDGT, EBdS, SdFF, MdFIdS, 

SCdS, ECdOdSP, JCdS, DCFN, GVdO, FN, RPGF, DNF, SKH, MCDS, ENdA, 

JdSS, LOF, EBdS, LS, VdSL, MdJMB, DPdS, ECP, MNDF, MAdJ, KIdS, KdS, 

JdS, MGF, ADRM, FNDF, VLWM, AMF, AdCM, AdS, AK, CBTdR, DdSO, 

EMSM, EdAFdA, FRdN, FRAV, GAdLT, IdSMC, IMASL, IAVdO, JMG, KIdS, 

LdSeS, MDB, LBdS, MFS, GCDO, KdAN, ACV, DBdS, CCJ, ALdS, ITB, 

RLMR, ZM, LHH, DDdO, LHdN, ROdS, AEC, RJL, SAR, ACdSP, AJ, RFC, 

NBdS, AJdS, FMdM, SdSB, OGdS, RdALdS, LHBA, RBG, VC, OPV, VR, 

VDdS, RdSD, MABG, SRCN, ISBF, GNdS, DPC, DFN, CJSJ, EPM, NBDM, 

JBdS, MFB, ABG, JFB, SVDL, FSD, DJCdO, VdSM, AAGL, MBBR, CRdS, 

MFR, RMPS, MCSdO, IRdSA, AMTM, FAdS, JLdS, AFA, JMP, HNdS, VMRO, 

FCDL, CCCL, MDdS, IVS, HRT, CPdS, RAdS, MG, RRdF, TKOdA, CLDS, IRT, 

JAW, ZIR, SBdQ, SGP, SGdSS, TCdS, VPV, WMN, MFS, KCK, ALdS, AdNT, 

AFN, EMdA, LABG, RBdS, RdOSV, SCQ, VB, ACGC, BVdSC, ELSS, IRdS, 

AMdS, ET, LdS, MITdS, MfdC, EAPM, RBP, SFdFP, VOdL, GCS, AdSFM, 

ARRdL, DJF, EES, GAS, JTF, JEV, KRdA, SMRB, VO, LB, MRdS, ACG, 

DMdMR, IBM, KCF, LGRC, LLdS, MdLSG, JDFdS, MAB, NMM, DPN, MCdS, 

CRdR, FB, LdB, RGdJ, MMSC, LYHdO, LCdS, LMdSM, LCdS, LHO, MBDC, 

MMdS, MRBPHdC, ITM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

LISTAGEM GERAL DE JURADOS

 PARA O ANO DE 2019

O Doutor Fabio Alves Cardoso, Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Alto Taquari - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Alto 

Taquari - MT, compõem a Lista Geral de Jurados do ano de 2019, os 

cidadãos abaixo relacionados:

1. Abilaine Martins de Melo: Inspetora de aluno

2. Adeilda Maria dos Santos: Agente de Serviço Público

3. Admilton Aparecido Gomes Lemos: Guarda de Patrimônio

4. Adriana Barcelos Gouveia: Telefonista

5. Adriana Cristina Gomes: Professor de Educação Física

6. Adriano Johann: Operador de Máquinas em Geral

7. Aiko Maria Takahashi Mateus: Agente de Serviço Público

8. Ailton Claudio da Silva Perez: Motorista

9. Alberto Justino de Souza: Agente de serviço público

10. Alceu Luiz da Silva: Operador de Máquinas em Geral

11. Alcides Luiz da Silva: Operador de Máquinas em Geral

12. Aleteia di Resende Matos: professora

13. Alethéia Cristiane Blau: Professora

14. Alexandra Sanches Cantoia: Professora

15. Aline dos Santos Freitas Monteiro: Assessor de setor de fiscalização

16. Amalia Pereira Leite: Inspetora de aluno

17. Ana Cecilia Vargas: Técnico Administrativo

18. Ana Lucia da Cruz Santos: Professora

19. Ana Paula do N. Santiago: Professora

20. Anderson do Nascimento Tavares: Operador de Máquinas em Geral

21. Andre Luis Idalino: Professor

22. Andre Santos Mineiro: Técnico em TI

23. Ane Caroline Gifani Cruz: Técnico Administrativo

24. Angelita Felipe Nunes: Psicólogo

25. Antonia Feliciana Costa de Oliveira: Auxiliar de desenvolvimento

26. Antonia Neide Alves L. Pereira: Auxiliar de desenvolvimento

27. Antonia Ramos Rafael de Lima: Agente de Serviço Público

28. Antonio Edenilson Chaiko: Motorista

29. Ataide Freire de Alkmim: Operador de Máquinas em Geral

30. Benildes Madureira Barcelos: Professora

31. Bruno Vaz de Souza Correia: Contador

32. Cacilda Ferreira dos Santos: Técnico Administrativo

33. Carla Gifani: Professora

34. Carleandro R. de Souza: Psicólogo

35. Carlos Cunha Junior: Farmacêutico

36. Carlos Eduardo de Paula: fisioterapeuta

37. Carlos Jose Sgarbi Junior: Odontólogo

38. Carlos Rodrigues da Silva: Técnico Administrativo

39. Cassia Neves Rodrigues Costa: Professora

40. Cecilia Gabriela B. Fraga: Professora

41. Celia Batista Trento: Professora

42. Celma Rodrigues Resende: Professora

43. Cemi Luiz da Silva: Agente de Serviço Público

44. Cibelle Cristina Coutinho Lermen: Técnico Administrativo

45. Clari Aparecida Onghero: Funcionário público

46. Dalva Pereira Costa: Agente Comunitário de Saúde

47. Daniela Ferreira Neves: Conciliador de setor de atendimento

48. Danila Basto Lima: Professora

49. Danusa Negrão Ferreira: Professora

50. David Barbosa dos Santos: Técnico Administrativo

51. Deise Juliana Coelho Oliveira: Enfermeiro

52. Diany Pereira Naves: Técnico Administrativo

53. Dinair Martins de Miranda Rodrigues: Agente de serviço público

54. Dinara Dorneles de Oliveira: Fonoaudiólogo

55. Edilucia das Chagas Fermino: Inspetora de aluno

56. Edson Takahashi: Mecânico

57. Eduardo Lazaro Sousa Silva: Pedreiro

58. Elaine Cristina Oliveira da S. Prado: Professora

59. Elinalva Arantes Gomes: Agente de serviço público

60. Elisabete Pereira Malheiro: Técnico em Farmácia

61. Elise Ester Schmidt: Enfermeiro

62. Elizabeth Medeiros de Almeida: Agente de serviço público

63. Elizete Nunes de Almeida: funcionária pública

64. Estella Mares Vialle: Conselheira tutelar

65. Fabiana Alves da Silva: Mãe social
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66. Fabiano Correia de Lima: Motorista

67. Fábio Magalhães Simões: Comerciante

68. Fabriciana Moraes de Matos: Agente Comunitário de Saúde

69. Fatima Regina A. de Souza: Professora

70. Fernanda Nogaroto Tonsis: professora

71. Flavia da Silva Dourado: Auxiliar de Consultório Dentário

72. Francieli Briancini: funcionária pública municipal

73. Flaviana Oliveira Braun Dal Ri San Marco: Comerciante

74. Gelcina Conceição de Oliveira: Agente de Combate a dengue

75. Gessica Carvalho Souza: Fisioterapeuta

76. Geveci Aparecida de A. França: Professora

77. Gilmar Verona Cabriotti: Professor

78. Gilson Ademar Siqueira: Motorista

79. Giseli Nascimento da Silva: Agente Comunitário de Saúde

80. Heloine Nascimento da Silva: Técnico em Higiene Dental

81. Henrique Ribeiro Teles: Motorista

82. Idoliria Santana Berco: Agente de Serviço Público

83. Ieda Cristina Martin Rulli: Professora

84. Ilana Rodrigues Tanaka: Fiscal de Tributos

85. Inacio Juliano Marques Lemos: Professor

86. Iranusia Roque da Silva: Agente de Serviço Público

87. Iria Teresinha Blau: Orientador de Oficina de Artes

88. Irismar Barros Montelo: Guarda de Patrimônio

89. Isaac Rodrigues da Silva: Fiscal de Obras e Posturas

90. Isabela Vilela Soares: Psicólogo

91. Isabella de Paula Fernandes: Professora

92. Ivanice Arantes de Souza: Professora

93. Ivone Tavares Meneses: Assistente Social

94. Izilda Demellas: Professora

95. Jaclesia Maria de Souza: Auxiliar de desenvolvimento

96. Jeremias Teles Flores: Motorista

97. Jeronimo Martins Pereira: Guarda de Patrimônio

98. João Batista de Souza: Motorista

99. João Maria Matos: Agricultor

100. Joelma Coimbra: Diretora

101. Joicy Drielly Fagundes dos Santos: Fiscal de Vigilância Sanitária

102. Jorge Luis da Silva: Motorista

103. Jose Carlos de Oliveira Cruz: Professor

104. Jose Emilio Veiga: Guarda de Patrimônio

105. Josieli Froes Briancini: Técnico Administrativo

106. Juliana Bellodi: Professora

107. Jussara Aparecida Wagner: Agente de endemias

108. Kaline Veridiane Alencar: Professora

109. Karine Izidoro dos Santos: monitora infantil

110. Katia Regina de Almeida: Técnico em Enfermagem

111. Keila de Almeida Novaes Martins: Auxiliar de Enfermagem

112. Keli Cristina Ferri: Auxiliar de consultório Dentário

113. Kelly Cristina Koch: Fiscal de Tributos

114. Laura Barbosa de Souza: Telefonista

115. Leandro Gonçalves Rodrigues da Cunha: Farmacêutico

116. Leandro Henrique Henkes: Operador de Máquinas em Geral

117. Leilane Bispo Nunes: Professora

118. Leydiane Lima de Souza: Técnico em Enfermagem

119. Lindiana Cecilia da Silva: Auxiliar de consultório dentário

120. Loisiene Maringolo dos Santos Mota: Enfermeiro

121. Lucia Helena Barbosa Alves: Agente de serviço público

122. Lucia Helena do Nacimento: Coordenador do Departamento de 

Compras

123. Luciana da Silva: Agente de Serviço Público

124. Luciana Oliveira Braun e Silva: Comerciante

125. Luciana Yuri Hokazono de Oliveira: Odontólogo

126. Lucianita de Borba: Agente de serviço público

127. Lucilene Coimbra da Silva: Guarda de Patrimônio

128. Lucineida Souza Silva: Professora

129. Lucineide Gonçalves dos Santos: Professora

130. Luiz Hisao Ono: Médico clínico geral

131. Luzia Alves Barcelos Gouveia: Mãe social

132. Luzimar Barbosa: Guarda de Patrimônio

133. Madalena Chaga de Souza: Agente de serviço público

134. Marcela Bernardes Dias Conde: Enfermeiro

135. Marcia Antonia Buscariol: Odontólogo

136. Marcia Martins dos Santos: Telefonista

137. Marcio Ferreira Souza: Fiscal de Tributos

138. Marco Antonio Aparecido Moraes: Professor

139. Marcoflex Alves de Freitas: Professor

140. Maria Alves de Andrade: Auxiliar de desenvolvimento

141. Maria Angelica da Silva: Auxiliar de desenvolvimento

142. Maria Celia Silva de Oliveira: Agente de serviço público

143. Maria da Paixão da C. da Silva: Auxiliar de desenvolvimento

144. Maria de Jesus Miranda Bueno: funcionária pública

145. Maria de Lourdes Souza: Técnico Administrativo

146. Maria Ferreira Santos: Motorista

147. Maria Geralda Ferreira: guarda de patrimônio

148. Maria Inacia Teodora de Souza: Agente de Serviço Público

149. Maria Jose da Silva: Auxiliar de desenvolvimento

150. Maria Joseane de Lima Silva: Professora

151. Maria Madalena A. da Silva: Professora

152. Maria Marques Souza Carvalho: Auxiliar de Enfermagem

153. Maria Monica Lira dos Santos: Professora

154. Maria Regina Batista Pereira Higino da C.: Médico Pediatra

155. Maria Rosiane da Silva: Agente de serviço público

156. Marilucia Cocco Folgiarini: Professora

157. Mario Aparecido Bonani: Professor

158. Marlei Fernanda Buscariol Silva: Técnico Administrativo

159. Marlene Garofolo: Farmacêutica

160. Marlene Laurentino S. Guimarães: Auxiliar de desenvolvimento

161. Marly Fagundes de Carvalho: Agente de Serviço Público

162. Marydiane Alves Borges: Agente de Serviço Público

163. Mayara Bianca Barbosa Rodrigues: Chefe da Seção da Assistência a 

Cria.

164. Meire Dias: Auxiliar de desenvolvimento

165. Milson Francisco Rosa: Eletricista

166. Mirian Chirstie P. da Silva: Auxiliar de desenvolvimento

167. Mirian Dourado da Silva: Mãe social

168. Nair Braga de Souza: Agente de Serviço Público

169. Nilceia Barbosa Dias, Mãe social

170. Nilsineia Mundim Moraes, Telefonista

171. Niva da Luz Vanes, Merendeira

172. Odenir Gomes de Souza, Mecânico

173. Orlinda Pereira Vieira, Agente Comunitário de Saúde

174. Priscila Alves Sicsu, Professora

175. Regis Batista Perez, Técnico em TI

176. Roberto Felicio Conceição, Pedreiro

177. Rodrigo Gomes de Jesus, Agente de serviço público

178. Rodrigo Melquides Vialle, Motorista

179. Rosa Maria Pagliuso Siqueira, Engenharia civil

180. Rosalina Cristina M. de S. Barros, Merendeira

181. Rosangela da Silva Dourado, Técnico em Enfermagem

182. Roseli Silva Amaral Prado, Professora

183. Roseline de Oliveira Souza Venancio, Técnico Administrativo

184. Rosemeire Arantes de Oliveira, Merendeira

185. Rozilene Ribeiro de Freitas, Assistente Social

186. Rozinei de Lourdes Martins Ramos, Telefonista

187. Rubia Aparecida Zanelato da Silva, Técnico em Segurança do 

Trabalho

188. Rudimar Jose Lang, Diretor do Dept. de Acomp. De Proces.

189. Sabrina Beatriz de Queiroz, professora

190. Salmom Felipe de Freitas Pereira, Técnico Administrativo

191. Sandra Maria Corrente Bellodi, Professora

192. Sandra Maria Ramos Bertolso, Agente de serviço público

193. Santa Vicentina Dias Londero, professora

194. Sara Regina Cruz Netzlaff, Professora

195. Sileuza Kiyoe Hokazono, Professora

196. Silvia de Morais F. Carvalho, Professora

197. Silvio Castro Queiroz, Guarda de Patrimônio

198. Simone da Silva Brento, Agente Comunitário de Saúde

199. Sinesio Alves Rodrigues, Motorista

200. Solange Carneiro da Silva, Professora

201. Suele Ferreira de Rezende, Secretária Escolar

202. Sueli de Fatima Favaro, Professora

203. Tharla Karina Oliveira Almeida, professora

204. Vagner Pigari Benvindo, Professor

205. Valdelina Oliveira de Lima, Agente de Serviço Público

206. Valdir Ramos, Motorista
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207. Valdomiro de Sales Montelo, Pedreiro

208. Valeria de Souza Leandro Ferreira, Auxiliar de desenvolvimento

209. Valtencir Marcelo Rezende Oliveira, Motorista

210. Valter Aparecido C. da Silva Valentim, Professor

211. Vanessa Bonadiman, Psicólogo

212. Venice Lucia W. Moreschi, Professora

213. Veronilde Capocci Alkimin, Técnico Administrativo

214. Virginia Dourado Reis, Diretora de Seção de Serviços Sociais

215. Vivian Okimoto, Enfermeira

216. Zanete Marion, Agente de Serviço Público

217. Ziziane Inácia Rodrigues, Mãe Social

“Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008) I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) II – os Governadores e seus 

respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) III – os 

membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das 

Câmaras Distrital e Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) IV – 

os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) V – os 

Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) VI – os servidores do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008) VII – as autoridades e os servidores da polícia e da 

segurança pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) VIII – os militares 

em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) IX – os cidadãos 

maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; (Incluído pela 

Lei nº 11.689, de 2008) X – aqueles que o requererem, demonstrando 

justo impedimento. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) Art. 438. A 

recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou 

política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de 

suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o Entende-se por serviço 

alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, 

filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria 

Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Redação dada pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)”.

 Eu, Everton Donizetti Ferreira Cerantes, que o digitei.

 Alto Taquari - MT, 26 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33072 Nr: 815-44.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME, 

Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de fls. 97 que, em dias e 

horários distintos, tentei contato telefônico com o arrematante, através dos 

telefones informados no Auto de Arrematação de fls. 79, todavia, sem 

êxito. Certifico, ainda, que nos autos do Processo n.º 

1509-08.2017.811.0092 (Cód. 42681), que tramita perante o Juizado 

Especial desta comarca, existe na Ref. 148, informações do atual 

endereço do arrematante como sendo: Rua SRES, Quadra 09, Bloco A, 

casa 38, Cruzeiro Velho - Brasília-DF, razão pela qual impulsiono os autos 

para o fim de intimar a parte autora a requerer o que entender de direito, 

procedendo, se for o caso de solicitação da expedição de carta 

precatória, o devido recolhimento da guia de custas visando sua 

distribuição e/ou informar que procederá a retirada da missiva nesta 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 48922 Nr: 1598-94.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcy Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

petição acostada aos autos na Ref. 41, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

Comarca de Apiacás

Portaria

 PORTARIA Nº. 46/2018-DF

O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO o teor da Lei Municipal n° 681/2010, que institui Santa 

Cecília como Padroeira do Município de Apiacás, estabelecendo o dia 22 

de novembro como alusivo ao fato;

 CONSIDERANDO que existe programação com intensas, comemorações 

da Padroeira, haja vista trata-se de data de alta relevância a todos os 

munícipes;

CONSIDERANDO que é tradição todas as repartições públicas, instituições 

bancárias e comércio local fecharem as portas na data acima, como 

homenagem à Padroeira;

RESOLVE:
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SUSPENDER o expediente no âmbito Forense, no dia 22 de novembro de 

2018 (Quinta-feira) em virtude da data da Padroeira do Município de 

Apiacás, Santa Cecília.

DETERMINAR que os prazos processuais que se encerram na referida 

data serão prorrogados até o próximo dia útil subseqüente (23/11/2018);

ESTIPULAR, em atendimento ao artigo 239 da CNGC — Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para funcionarem como plantonista no referido feriado a Sra 

Judite Anschau — Analista e Sr. Ismael Matias Castro — Oficial de Justiça, 

para atendimento de medidas urgentes.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópias ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, Ministério 

Público, Policia Militar, Delegacia de Policia Judiciária Civil e à 8a Subseção 

da OAB.

 Apiacás, 05 de Novembro 2018.

Assinado Digitalmente

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47161 Nr: 742-96.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO NAVARRO FERNANDES, Maria da Guia Pessoa 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Faria de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo prejudicado o pleito inicial e, de ofício, JULGO 

EXTINTA a presente execução proposta por MARIO NAVARRO 

FERNANDES em face de JOAQUIM FARIA DE SOUZA, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, tendo em vista a ocorrência de prescrição, nos termos do 

artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de CONDENAR a parte exequente ao pagamento das custas 

processuais, pois a mesma é beneficiaria da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51356 Nr: 246-62.2017.811.0084

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:21488/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para ciência da audiência designada 

para o dia 13/11/2018, às 14h30min no Edifício do foro desta Comarca de 

Apiacás/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49712 Nr: 452-13.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Processo nº: 452-13.2016.811.0084.

Código: 49712.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a causídica da parte requerente 

pugnou pela correção do valor arbitrado de honorários advocatícios (Ref. 

54). Assim, retifico a sentença (Ref. 50), a quantia de 04 URH, referente á 

atuação nos autos a advogada Ana Maria Fernandes de Andrade 

Vincenzi OAB/MT 4931, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo a 

secretária expedir a respectiva certidão.

Noutro giro, observo que na sentença (Ref. 50) não arbitrou honorários 

advocatícios a causídica que atuou como curadora especial da parte 

requerida, assim, acrescento a sentença a quantia de 04 URH, referente á 

atuação nos autos a advogada Erika Grazilio de Souza Singulani França 

OAB/MT 23.993, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo a secretária 

expedir a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 31 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54941 Nr: 440-28.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para ciência da audiência designada 

para o dia 05/11/2018, às 13h30min no Edifício do foro desta Comarca de 

Apiacás/MT.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51904 Nr: 1801-34.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Benicio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO –, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), cujos pedidos são de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a antecipação 

dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Instituto requerido que 

pague o benefício objeto da lide – AUXÍLIO-DOENÇA com conversão em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – e, no final, o reconhecimento em 

definitivo de implantação do benefício de prestação continuada, assim 

como a condenação nas parcelas vencidas e demais decorrentes da 

sucumbência – custas, taxas, despesas processuais e honorários de 

advogado.

Pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização 

das provas que julgar necessárias a instrução do processo, inclusive com 

a conversão do julgamento em diligência.

Em análise aos autos verifico que a parte autora recolheu contribuições 

como segurada facultativa de baixa renda, conforme Guias da Previdência 

Social – GPS anexadas à inicial. Contudo, de acordo com o extrato do 

CNIS acostado à contestação, esses recolhimentos estão pendentes de 

regularização no INSS.

Isso posto, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que comprove nos autos a validade 
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das contribuições efetuadas ao INSS como segurada facultativa de baixa 

renda, devendo, para tanto, apresentar documento emitido pelo Instituto 

réu quanto à regularidade de sua inscrição e recolhimentos. DETERMINO 

ainda a intimação da parte requerida para que esclareça quais são as 

pendências relativas aos recolhimentos efetuados pela parte autora, os 

quais constam no CNIS com a indicação IREC-INDPEND.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis ou não, volte-me para 

decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95892 Nr: 3589-10.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:MT/19102/O, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:MT 

14.495-B

 Certifico que nesta data transladei para o presente executivo de pena, 

cópia do calculo das custas processuais, conforme r. sentença judicial 

proferida nos autos da ação penal cód. 74245, adiante transcrita: (...) 

Condeno o réu/vencido ADILSON ALVES COELHO no pagamento das 

custas, taxas, emolumentos e despesas processuais – CPP, art. 804 -, 

uma vez que eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será 

analisado na fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a 

pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família, porque apenas o réu pobre, nos processos criminais, é isento - 

Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, II, §§ 1º e 2º. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98789 Nr: 911-85.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eriny Karine Rodrigues Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial em anexo.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50508 Nr: 320-36.2012.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:8443, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA ELI CAMILO DOS PASSOS, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento DE 50% (cinquenta por cento) das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

19/7/2018, ref. 14.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 40/2014- 

CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no referido calculo 

estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56005 Nr: 784-89.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Apparecida Storti 

Assunção - OAB:MT0021240O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mirian Correia da Costa - OAB:6361

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte devedora das custas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme calculo da contadoria 

judicial datado de 16/72018, ref. 24.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65867 Nr: 32-49.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi, Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, diante da certidão emitida pela central 

de distribuição (ref. 52), informando o não pagamento da guia de ref. 24, 

comprove nos autos o seu devido adimplemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65867 Nr: 32-49.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi, Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve acordo nos autos e que o valor proposto ficou 

abaixo do estipulado na exordial, certifico que não há custas processuais 

remanescentes relativas à distribuição da ação a serem recolhidas.

 Saliento, porém, que na ref. 24 foi apresentada uma guia de custas 

processuais atinente à expedição de uma certidão, no entanto, em 

consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, verifiquei que a 

aludida guia não foi arrecadada, conforme comprovante anexo.

Sugiro, portanto, que a parte autora seja intimada para esclarecer o 

porquê do ocorrido.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68616 Nr: 1222-47.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednelma Tosta Rodrigues Suzuki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial em anexo.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22580 Nr: 1341-52.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:MT 

-- 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Joaquim Fabio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte requerida HSBC Seguros Brasil S.A, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, conforme calculo da 

contadoria judicial datado de 23/7/2018, ref. 12.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13692 Nr: 1487-35.2005.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Radio Difusora Arco-Iris de Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erica Aparecida Pacheco 

Mocker Paiva - OAB:10766/MT, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 

9.207

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

18/10/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75232 Nr: 1547-85.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzamar Maria Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento DE 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, 

conforme calculo da contadoria judicial datado de 18/7/2018, ref. 28.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 40/2014- 

CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no referido calculo 

estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26815 Nr: 269-59.2011.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro dos Santos Beariz, Ricardo Lopes 

Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora FUNDAÇÃO ARCOIRIS DE ARAPUTANGA, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, conforme 

calculo da contadoria judicial datado de 23/7/2018, ref. 19.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67513 Nr: 716-71.2016.811.0038

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical Dos Servidores Públicos Do Estado 

de Mato Grosso/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 
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18/7/2018, ref. 22.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67525 Nr: 723-63.2016.811.0038

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical Dos Servidores Públicos Do Estado 

de Mato Grosso/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

18/7/2018, ref. 21.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6312 Nr: 2377-13.2001.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Crédito Nacional S/A ( BCN )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Mello Casado OAB/SP 

138.047-A - OAB:39.380/RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO as 

partes executadas Frigorífico Araputanga S.A e outro(s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento das custas processuais, 

conforme calculo da contadoria judicial datado de 17/10/2018.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 60-27.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elviro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20294 Nr: 1291-60.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marli Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14094 Nr: 197-48.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Enis Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O Instituto réu não se opôs ao pedido de habilitação, desde que 

presentes todos os herdeiros do “de cujus” - fl. 132v.

É sabido que a renúncia da herança deve constar expressamente de 

instrumento público ou termo judicial - art. 1.806 do CC e, por esse motivo, 

não é válida a simples declaração firmada pelo herdeiro Claudir Barbosa 

da Silva.

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação do advogado(a) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a renúncia do herdeiro 

CLAUDIR BARBOSA DA SILVA ou, diversamente, caso este manifeste 

interesse na sucessão processual, que também requeira sua habilitação, 

devendo os autos permanecerem suspensos até a devida regularização – 

NCPC, art. 313, inciso I, e art. 689 -.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, certifique e, cumprida a determinação supra ou transcorrido o prazo 

in albis, retornem os autos conclusos para homologação da habilitação e 

decisão em prosseguimento.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 10082 Nr: 573-05.2004.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal do INSS - OAB:OAB/MT 3650

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA – CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. –, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que foi expedido alvará de levantamento em favor 

da parte autora, razão pela qual DETERMINO que intime a parte 

credora/beneficiara, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 – Depósitos e 

Alvarás Judiciais –, da CNGC, art. 448 e ss, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, caso contrário apresente os cálculos 

atualizados, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis 

será interpretado no sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARINHO PALUDETO (REQUERIDO)

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

RAIMUNDO NONATO BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010077-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME, 

RAIMUNDO NONATO BASTOS, LUIZ MARINHO PALUDETO Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ANDERSON DA SILVA FERREIRA e DIGITI BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME, em que intimada a parte credora/exequente para 

indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora, providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Consequentemente e porque 

aparentemente morta a pessoa natural indicada, revogo as decisões 

pretéritas e relacionadas a eventual desconsideração da personalidade 

jurídica. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia 

do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e assumindo 

o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão 

de dívida para fins de inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no 

cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Em relação ao pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, esclareço que a consulta ao sistema SisconDJ 

resultou na informação de que "Não há conta para o processo 

pesquisado". Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de novembro de 2018 - 

09:55:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARINHO PALUDETO (REQUERIDO)

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

RAIMUNDO NONATO BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010077-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME, 

RAIMUNDO NONATO BASTOS, LUIZ MARINHO PALUDETO Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ANDERSON DA SILVA FERREIRA e DIGITI BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME, em que intimada a parte credora/exequente para 

indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora, providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Consequentemente e porque 

aparentemente morta a pessoa natural indicada, revogo as decisões 

pretéritas e relacionadas a eventual desconsideração da personalidade 

jurídica. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia 

do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e assumindo 

o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão 

de dívida para fins de inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no 

cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Em relação ao pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, esclareço que a consulta ao sistema SisconDJ 

resultou na informação de que "Não há conta para o processo 

pesquisado". Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de novembro de 2018 - 

09:55:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARINHO PALUDETO (REQUERIDO)

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

RAIMUNDO NONATO BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010077-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME, 

RAIMUNDO NONATO BASTOS, LUIZ MARINHO PALUDETO Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ANDERSON DA SILVA FERREIRA e DIGITI BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME, em que intimada a parte credora/exequente para 

indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora, providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Consequentemente e porque 

aparentemente morta a pessoa natural indicada, revogo as decisões 

pretéritas e relacionadas a eventual desconsideração da personalidade 

jurídica. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia 

do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e assumindo 

o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão 

de dívida para fins de inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no 

cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Em relação ao pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, esclareço que a consulta ao sistema SisconDJ 

resultou na informação de que "Não há conta para o processo 

pesquisado". Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de novembro de 2018 - 

09:55:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 
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ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000411-36.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, CARTÃO DE 

CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO BATISTA 

SANTIAGO Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 1260, centro, ARAPUTANGA 

- MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

INTIMANDO(A): SRA. ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 

Hora: 08h30min. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000411-36.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, CARTÃO DE 

CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO BATISTA 

SANTIAGO Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 1260, centro, ARAPUTANGA 

- MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 

Hora: 08h30. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-28.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARCELO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 8010177-28.2016.8.11.0038 Valor 

da causa: $23,990.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JULIO MARCELO DIAS Endereço: Avenida DON PEDRO II, 26, SÃO 

SEBASTIÃO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO Endereço: Avenida PAPA JOÃO 23, 

96, PRÓXIMO À COOPNOROESTE/LACBOM, JARDIM ELDORADO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 Hora: 09h00 ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-11.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000003-11.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO Endereço: RUA 

BENJAMIN CONSTANT, 473, SANTO ANTONIO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA 

PARTE REQUERIDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 Hora: 09h30min ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 
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5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-11.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000003-11.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO Endereço: RUA 

BENJAMIN CONSTANT, 473, SANTO ANTONIO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 Hora: 09h30min. ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000143-79.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 
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s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10h00min ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000143-79.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-49.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000145-49.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10:00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-49.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000145-49.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10h00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 
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5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-34.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000146-34.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-34.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000146-34.2017.8.11.0038 Valor 
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da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-42.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000139-42.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 

Hora: 10h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-42.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000139-42.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 

Hora: 10h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000141-12.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 
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do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000141-12.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA MARIA DA SILVA Endereço: Sítio Pedrinho, 

s/n, Zona Rural, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, Andar 04, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 10h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-82.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARCELINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 
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ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000050-82.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELIZABETE MARCELINO NETO Endereço: RUA 

AMAPA, 05, QD 04 LOTE 20, SÃO LUIZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: TELEMAT - BRASIL 

TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-902 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 13h00min. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-82.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARCELINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000050-82.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELIZABETE MARCELINO NETO Endereço: RUA 

AMAPA, 05, QD 04 LOTE 20, SÃO LUIZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: TELEMAT - BRASIL 

TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-902 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 13:00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-66.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO CANDIDO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010125-66.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GERCINO CANDIDO DE 

ABREU REQUERIDO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e devolução/restituição de 

valores em decorrência da interposição de recurso inominado e 

provimento deste para o fim de reformar decisum anterior e reduzir a multa 

cominatória/astreinte para R$. 10.000,00 (dez mil reais). Isso posto, 

instruído o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – 

CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, 

inciso II - e indicação do importe de R$. 81.240,96 (oitenta e um mil, 

duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), DETERMINO que 

intime a parte GERCINO CÂNDIDO DE ABREU, através do advogado e 

pessoalmente, para voluntariamente pagar(em)/restituír(em) o montante 

indicado, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias da intimação, sob pena 

de incidência de multa/sanção e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, requisitar do Banco 

Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de 

ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, 

até o valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a 

existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 

08:23:03. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010144-48.2010.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BARBOSA ROS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTVM BRASIL - TELEVENDAS E MARKETING LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo conforme solicitado pela parte requerente, 

sem que houvesse, até a presente data, apresentação de manifestação 

do(a) EXEQUENTE: JUSSARA BARBOSA ROS SOUZA. ARAPUTANGA, 5 

de novembro de 2018. JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO MARCONI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000132-50.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $14,000.00 ESPÉCIE: [HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADEMIR JOSE PEREIRA Endereço: Rua Rui Barbosa, 395, centro, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: ALVARO 

MARCONI Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n, centro, ARAPUTANGA - MT - 

CEP: 78260-000 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 13h30. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-97.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARCELINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000049-97.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELIZABETE MARCELINO NETO Endereço: RUA 

AMAPA, 05, QD 04 LOTE 20, SÃO LUIZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 3209, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-300 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 14:00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-97.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARCELINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000049-97.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELIZABETE MARCELINO NETO Endereço: RUA 

AMAPA, 05, QD 04 LOTE 20, SÃO LUIZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 3209, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-300 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 14h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 
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judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000334-27.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $10,760.90 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: IVANETE DE MORAIS Endereço: Rua das 

Palmeiras, S/N, Jardim do Brás, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo Cidade 

de Deus, s/n, S/N, 4 andar do Prédio Novo, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 14h30. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000334-27.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $10,760.90 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: IVANETE DE MORAIS Endereço: Rua das 

Palmeiras, S/N, Jardim do Brás, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo Cidade 

de Deus, s/n, S/N, 4 andar do Prédio Novo, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 14h30. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-51.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000410-51.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO BATISTA SANTIAGO Endereço: Rua 

Joaquim Nabuco, 1260, centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 15h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-51.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000410-51.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO BATISTA SANTIAGO Endereço: Rua 

Joaquim Nabuco, 1260, centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO(A): ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 05/12/2018 Hora: 15h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-56.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA SARATE DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000097-56.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $10,656.00 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LIDIA 

SARATE DE MENDONCA Endereço: rua valdevino fidencio da silva, 1200, 

centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 INTIMANDO(A): ADVOGADO 

DA PARTE REQUERENTE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 Hora: 16:00. ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 
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judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-56.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA SARATE DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000097-56.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: $10,656.00 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LIDIA 

SARATE DE MENDONCA Endereço: rua valdevino fidencio da silva, 1200, 

centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 INTIMANDO(A): ADVOGADA 

DA PARTE REQUERIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 05/12/2018 Hora: 16h00. ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25242 Nr: 1283-15.2010.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 
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das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

26/10/2018.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95653 Nr: 3484-33.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 (...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVA 

MARIA DOS SANTOS, em virtude de ter ocorrido o 

cumprimento/adimplemento integral do firmado em medida despenalizadora 

de transação penal – Lei n. 9.099/95, art. 76 e §§ c/c art. 84, parágrafo 

único.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54, 55 e 87.

Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas, entre 

as quais as ressalvas de não importar reconhecimento de culpa, nem 

reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o benefício 

no prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que os dados do processo não 

podem constar em folha de antecedentes criminais, salvo por requisição 

judicial - art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

o descrito no art. 1.387, da CNGC e Enunciado Criminal n. 105 do FONAJE 

(Aprovado no XXIV Encontro - Florianópolis/SC), respectivamente, in 

verbis:

“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.

“É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade”.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.

 P. I. Cumpra.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60044 Nr: 2371-80.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAUTILHO BARBOSA RIBEIRO NETO, Andressa Zagnoli 

Riberito Barbosa Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A COMERCIO DE MARAVALHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/O, Maria Nathaly Velasco S. Marques - OAB:23959/0 MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, através 

de seus Advogados constituídos, via Dje, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20204 Nr: 563-84.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20360 Nr: 725-79.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Serafina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309/MT, Roque 

Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8935 Nr: 216-61.2004.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmar Martins Faria Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17854 Nr: 1456-46.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Olivia de Moraes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72403 Nr: 3772-80.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BORGES AMORIN, Jorge de Oliveira 
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Amorim, Nadir Borges Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DA REQUERIDA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42620 Nr: 728-29.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Figueiredo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14801 Nr: 3212-61.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Anna Rigo Piovezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:230443/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55321 Nr: 2858-84.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Soares Simplício / ou da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DOS 

TELES PIRES, Município de Nova Marilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Eduardo Barbosa 

Simões - OAB:24789/B, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - 

OAB:1887

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via DJe, para, querendo apresentar 

Impugnação à Constestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42398 Nr: 427-82.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 2363-06.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DA REQUERIDA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19128 Nr: 1024-90.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Felix Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT, Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16908 Nr: 521-06.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucy Batista da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Maria Selin de Moraes - OAB:MT/8600-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13971 Nr: 2396-79.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Fernanda Vilela Zagatto - OAB:Mat. 
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1553487/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21776 Nr: 285-49.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M Figueiredo, José Mauro Figueiredo Junior, 

Nilton José de Figueiredo, Ivanilda Gonçalves Lahr Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Jassen Nogueira 

- OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A-MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48695 Nr: 1162-47.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 DIANTE DO EXPOSTO e de tudo mais que nos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato 

locatício firmado entre as partes referente ao imóvel citado no contrato de 

fls. 12/14, fixando a data de rescisão a da entrega das chaves, qual seja, 

29/05/2015.Condeno a requerida ao pagamento de todos os alugueres 

atrasados referente ao período de 29/10/2014 até 29/05/2015, bem como 

a multa rescisória equivalente a 2 (dois) meses de aluguel e a fatura de 

energia de referência de abril/2015, montante este corrigido a partir da 

citação, com juros legais e correção monetária. (...)”A parte requerida, ora 

autora, apelou da sentença supra estando os autos pendentes de análise 

do recurso, cujo resultado terá incidência no mérito da presente 

demanda.Assim, diante da conexão entre esta demanda e a ação de 

código 47711, visando evitar decisões conflitantes, entendo por bem 

DETERMINAR A SUSPENSÃO do presente feito até julgamento do recurso 

interposto naqueles autos.Com o julgamento da apelação dos autos de 

cód. 47711, junte o mesmo a este feito, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 1553-07.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43749 Nr: 1957-24.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41967 Nr: 2235-59.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aldeide Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42247 Nr: 200-92.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42006 Nr: 2264-12.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72640 Nr: 3863-73.2018.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA NUNES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA FERREIRA DA SILVA, VALNEI NUNES 

FERREIRA, Jeronimo Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, trazendo aos autos cópias legíveis do documento 

anexado a pág. 12, bem como documentos que comprovem a existência 

dos semoventes e valor destes, sob pena de indeferimento da inicial. (...) 

Portanto, com a juntada dos documentos referente aos semoventes, 

dentre eles, aquele que comprove o valor atual destes, deverá o autor, 

nos termos dos artigos 319 do Código de Processo Civil, EMENDAR A 

INICIAL, retificando o valor a causa, no mesmo prazo supra (15 dias), sob 

pena de indeferimento da inicial - art. 321, parágrafo único, CPC.(...) .Desta 

forma, não evidenciada a miserabilidade necessária, INDEFIRO o benefício 

processual da gratuidade da justiça vindicado pela Requerente 

(inventariante), bem como ao Espólio.DETERMINO que a parte autora 

recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas judiciárias, 

conforme o valor a ser atribuído a causa (após a emenda), sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do feito.Se recolhida as custas 

e despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, 

para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas 

jud ic ia is  e /ou das taxas jud ic iár ias  foram reco lh idas 

adequadamente.Diversamente, deixando a requerente de cumprir qualquer 

das determinações supra, certifique-se e tornem-me os autos conclusos 

para sentença – código 36.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43510 Nr: 1722-57.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42386 Nr: 412-16.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Rozario Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:17.609, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, jefferson 

weiss - OAB:17.628, Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DA REQUERIDA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72937 Nr: 3984-04.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237, MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - 

OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 26 de janeiro de 2019, as 13h00min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca. (...) 

Faculto às partes, dentro do prazo de cinco dias, a indicação de 

assistentes técnicos (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data designada pelo 

perito, independentemente de nova conclusão. Caso as partes não tenham 

apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no prazo de 

10 (dez) dias.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15H10MIN 

apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do 

CPC. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 4767-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da Portaria N. 69 de 11 de setembro de 2017, do 

Conselho Nacional de Justiça, que institui o mês de novembro como Mês 

Nacional do Júri como esforço concentrado de julgamento dos crimes 

dolosos contra vida, ANTECIPO a sessão de julgamento anteriormente 

agendada para o 22 (VINTE E DOIS) DE NOVEMBRO DE 2018, A PARTIR 

DAS 08H30MIN.

Renovem-se as comunicações e intimações necessárias.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69266 Nr: 2122-95.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. de S. Oliveira, Aldecir de Souza Oliveira, Rogerio 

Souza de Oliveira, Adair Esteves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

INDEFIRO o pleito de concessão da tutela de urgência. (...) .Ainda, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 530 de 701



INTIME-SE os requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar nos 

autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 30/33 e 93/94, 

referência esta relacionada ao processo virtual e não a parte física dos 

autos.Ao fim, à conclusão mediante correta triagem para deliberação 

pertinente.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16908 Nr: 521-06.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucy Batista da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Maria Selin de Moraes - OAB:MT/8600-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45859 Nr: 1518-76.2014.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson de Arruda, Manoel Basílio de Arruda, Sebastião 

Carlos de Arruda, Daniela Cristina de Arruda, Márcio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Agrícola de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado pela MMª Juiza, venho por meio deste 

INTIMAR o inventariante para que junte nos autos os documentos 

requeridos na fl. 38vs, quais sejam a Certidão Negativa de Débitos 

Estaduais, em nome do de cujus, expedida pelo PGE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66136 Nr: 625-46.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Eva Machado Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado pela MMª Juiza, procedo a INTIMAÇÃO da 

parte autora, atraves de seu representante legal para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a petição inicial, especificamente, adequar o valor da 

causa ao valor correspondente a soma dos pedidos, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 2118-58.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, 

inciso I e IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas e despesas processuais, se houver, pelo autor.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66447 Nr: 766-65.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevaldo Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A, ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face 

da sentença extintiva proferida à fl. 27, pugnando pela modificação da 

mesma, para recebimento e processamento do feito. DECIDO. (...) Em 

suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos. É como decido! Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. 

Transitada em julgado, traslade-se as cópias necessárias para os autos 

principais e arquive-se o feito. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66448 Nr: 767-50.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevaldo Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A, ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face 

da sentença extintiva proferida à fl. 27, pugnando pela modificação da 

mesma, para recebimento e processamento do feito. DECIDO. (...) Em 

suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos. É como decido! Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. 

Transitada em julgado, traslade-se as cópias necessárias para os autos 

principais e arquive-se o feito. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44054 Nr: 63-76.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Andrade Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 14h50MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados 

nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

EXTRATO do CNIS da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena de incorrer no 

crime de desobediência judicial.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51142 Nr: 254-53.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320

 (...).Portanto, não verifico a ocorrência de ilegitimidade passiva ou 

ausência de interesse de agir do autor, razão pela qual REFUTO as 

preliminares arguidas.Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo 

requerido, insta salientar que não verifiquei nos documentos acoplados a 

comprovação de sua hipossuficiência, razão pela qual o INDEFIRO.No 

mais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO.FIXO 

os seguintes pontos controvertidos: a) Quem se encontrava na posse das 

terras em litígio, na época do ajuizamento da ação? b) Se havia perigo de 

turbação ou esbulho? c) Quais foram os autores dos atos de ameaça de 

turbação ou esbulho? d) A turbação ou esbulho chegaram a se efetivar?

Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu direito 

nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, inclusive, 

podendo complementar os pontos controvertidos.Registro que, para 

produção probatória faz-se mister a realização da prova testemunhal, 

razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

26 de NOVEMBRO de 2018 às 15h00min.Consigno que, as partes deverão 

depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, 

CPC.Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de 

suas testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50068 Nr: 1865-75.2015.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, as partes apresentaram acordo almejando 

sua homologação e a extinção da demanda – ref. 49.

 2. Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na 

forma do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

3. Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada 

pelas partes.

4. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.

5. Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo 

recursal, proceda com as baixas necessárias e arquive.

6. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 1367-18.2011.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Amaral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Realce - 

OAB:65.628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 Vistos.

Expeça-se Alvará de levantamento de valores conforme determinado na 

sentença prolatada nos autos, observando-se os dados bancários 

declinados às fls. 126/126v.

Após, cumpra-se as demais especificações contidas na sentença retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19379 Nr: 1272-56.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanei Barbosa Cardoso, Vera Fernandes 

Beato Cardoso, Stefany Raiza Beato Barbosa Cardoso, Rafael 

Hermógenes Beato Barboza Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oneida Naves Ribeiro - 

OAB:5697-B, Vander José da Silva Ribeiro - OAB:6160-B, Vanessa 

Torres Guedes - OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Josetti de Oliveira - 
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OAB:11145/MT, Thaissa de Lara Pinto Marques - OAB:12161

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41849 Nr: 2075-34.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilene Aparecida Bitencourt de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, condenando o requerido a conceder a 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, cuja 

renda mensal inicial será calculada de acordo com o disposto no art. 29 da 

Lei 8.213/91, sendo devida a partir do requerimento administrativo, ou seja, 

19.09.2011, respeitada a prescrição quinquenal.Outrossim, presentes os 

requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

CPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente o 

benefício de prestação continuada (aposentadoria por invalidez), devendo 

tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias.Após a 

vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento 

de cada prestação, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem seguir a remuneração da 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.ISENTO o Instituto demandado do 

pagamento de custas e despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, 

§1°), contudo, CONDENO-O no pagamento de honorários advocatícios em 

favor do procurador da parte autora, no montante equivalente a 10% das 

verbas vencidas até a data desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 

111 do STJ). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 1997-40.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza de Fátima Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS [10459]

VISTOS.

Cuida-se de ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade 

rural c/c pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars 

ajuizada por CREUSA DE FÁTIMA SOUZA GOLÇAVES, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, à pág. 37, fora determinado a requerente para dar 

entrada no requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, mas 

não obteve sucesso (fl. 38).

Ademais, foi expedido mandando de intimação a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 42), certificado pelo 

Oficial de Justiça o não cumprimento do mandado judicial, visto que, a 

parte autora mudou-se para a cidade de Cuiabá/MT, não sabendo informar 

o endereço (fl. 44).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que a autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Consoante certificado à fl. 44, a requerente não foi encontrada no 

endereço declinado na exordial, quando da tentativa de intimação pessoal, 

sendo certificado pelo oficial que a autora mudou de endereço, contudo 

não informou nos autos.

Como cediço, incumbe à parte manter atualizado seus dados no cadastro 

do feito, não o fazendo, suporta as consequências de sua inércia, que in 

casu, é a extinção do feito sem resolução do mérito.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49620 Nr: 1645-77.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GELINSKI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdãos exarados pelos 

Desembargadores/Ministros do E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 

e Superior Tribunal de Justiça.

 II. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

IV. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49192 Nr: 1430-04.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49155 Nr: 1401-51.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Neri Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 
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pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42076 Nr: 2373-26.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Pequenos Produtores Rurais Bela Vista 

de Nova Marilândia, Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dantas & Souto Picalho Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon de Latorraca Barbosa - 

OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Morelli de Sales - 

OAB:4142/RO

 (...) .DELIMITO, ainda, as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito: a) a existência ou não de culpa na não conclusão da obra 

contratada.Quanto ao pedido da parte autora para realizar a prova pericial, 

entendo a mesma como desnecessária, vez que a inexecução total do 

contrato é ponto incontroverso entre as partes, ou seja, não se discute 

que as casas não foram construídas em sua totalidade, mas sim acerca 

da culpa pela não conclusão da obra.DEFIRO, outrossim, o pedido de 

produção de prova testemunhal.DESIGNO o dia 10 (DEZ) DE JANEIRO DE 

2018, às 13h30min, para realização de Audiência de Instrução e 

julgamento.Considerando o pedido de produção de prova oral e 

testemunhal, consigno que as partes deverão depositar o rol em cartório, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo.Ainda, INTIMEM-SE as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, INTIME-SE pessoalmente, 

caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem 

como seus patronos, constando do mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor.Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42611 Nr: 718-82.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fernando Marques Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edileia de Oliveira Alvarenga - 

OAB:MT/11.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 /SP, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:39931, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223/SP

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, observado o disposto 

no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Arenápolis/MT, 01 de novembro de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49827 Nr: 1739-25.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana de Souza Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67845 Nr: 1499-31.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista Pinheiro de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160135, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846

 Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar a 

suspensão do pagamento das parcelas do contrato de Alienação 

Fiduciária/leasing plano nº 155458.Outrossim, em consonância com o 

disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, considerando que o réu já apresentou contestação, deverá o 

autor ser intimado para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que desejam produzir, no prazo comum de 05 (cinco) dias.Em 

seguida, tornem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.Cumpra-se, expedindo o necessário.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40586 Nr: 487-89.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por todo o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade, diante da 

patente ausência de irregularidade na citação, excesso de execução e 

ausência de liquidez.INTIMEM-SE as partes da presente decisão, devendo 

o exequente/excepto requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentando CDA com valor atualizada, sob pena de 

suspensão e arquivamento.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

venham-me os autos conclusos.Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIME-SE a Exequente 

disso e para se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca 

do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 110-50.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Deus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .2. Portanto, HOMOLOGO o cálculo apresentado as págs. 223/225 e 

DETERMINO INTIME-SE a(o) exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se deseja renunciar ao valor que possivelmente irá ultrapassar o 

correspondente a 60 salários mínimos, quando da atualização monetária 

para o efetivo pagamento após a remessa do RPV ao Exmo. Presidente do 

E. Tribunal Regional Federal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10937 Nr: 1040-83.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izelda Pauly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB:6173/MT, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT, 

ELTON RUBENS DO ESPÍRITO SANTO - OAB:7.463/MT, Fernanda Lúcia 

Pereira Maciel Serra - OAB:7648/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JULIANA CRSTYAN GOMIDE - OAB:7.416/MT, NÚBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/MT, Patricia Almeida 

Campos Borges - OAB:10430, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT, Rafael Morais Daltro - OAB:7.887-E/MT, Reinaldo 

Camargo do Nascimento - OAB:2198/RO, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8.750/MT, Waldir Cechet Júnior - OAB:4.111/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro, EXPEÇA-SE o necessário para proceder com a 

penhora e avaliação de bens do executado.

 2. Friso que o cumprimento do item supra fica condicionado a 

apresentação de planilha atualizada do débito.

 3. Com a avaliação, INTIMEM-SE os interessados para manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

4. Ainda, deverá o exequente se manifestar acerca dos veículos 

encontrados pelo Sistema Renajud, conforme determinado a fl. 231.

5. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

6. Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5224 Nr: 707-73.2001.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton G - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTITA a presente demanda, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT.Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.Custas e despesas processuais se houver, pelo 

exequente.Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT, EXPEÇA-SE a competente certidão de crédito em favor da parte 

exequente, bem assim INTIME-SE à retirada, guardando-a em pasta própria 

durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado Provimento).Transitada em 

julgado ou no caso de renúncia ao prazo recursal, proceda com as baixas 

necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11138 Nr: 1238-23.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - 

Ltda, Marlene Aparecida Bertoni Soares da Silva, Carlos Eduardo Soares 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Lucas - 

OAB:15026/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA 

MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 253/253v, verifico junto ao sistema Apolo 

que os embargos de código 18014 já retornaram da 2ª instância, razão 

pela qual não há que se falar em suspensão da presente execução.

Assim, determino que seja trasladado a esse feito as decisões da 

instância superior proferidas nos autos de embargos de código: 18014 e 

após que o exequente apresente memória de cálculo em conformidade 

com aludidas decisões.

 Outrossim, cumpra-se conforme determinado às fls. 251/252.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42397 Nr: 426-97.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Citibank S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Maria Canavarro Souza Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Passos Melhado Cochi - 

OAB:SP/187329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 
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interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete nos 

termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ, e anexar nos autos planilha de 

débito atualizada, com a advertência de que DEVERÁ SER INDICADA 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014). Registro que deverá o 

exequente apresentar planilha de débito atualizada.

2. Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 3357-68.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SEVERINO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussivaldo Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783, Rodrigo Rodrigues dos Santos - OAB:15547-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando que no processo de execução (código 51652) as partes 

firmaram acordo, no qual a dívida foi parcelada, e que na certidão retro 

consta que a parte informou o pagamento de 02 parcelas no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao 

interesse em prosseguir com esta demanda, bem como informar se houve 

o pagamento integral da dívida.

II. Sem prejuízo, INTIME-SE o Embargado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar se recebeu a dívida na íntegra ou em parte, e qual o valor.

III. Após, conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69264 Nr: 2121-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Furlan de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ciente do agravo, mantenho a decisão retro pelos seus próprios 

fundamentos.

II. Aguarde-se a decisão do agravo, após, conclusos.

III. Sem prejuízo, esclareço a parte autora que os documentos solicitados 

no item 7, da decisão a pág. 43, quais sejam, págs. 26 CNH e 27 

documento do veículo, refere-se ao processo eletrônico e não a parte 

física. Portanto, oportunizo mais 05 (cinco) dias para juntada de tais 

documentos de forma legível.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 2120-28.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victoria de Abreu Della Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ciente do agravo, mantenho a decisão retro pelos seus próprios 

fundamentos.

II. Aguarde-se a decisão do agravo, após, conclusos.

III. Ainda, diante da petição a pág. 47, esclareço a parte autora que os 

documentos solicitados no item 7, da decisão a pág. 43, quais sejam, RG e 

comprovante de endereço (págs. 30/32), refere-se ao processo eletrônico 

e não a parte física. Portanto, oportunizo mais 05 (cinco) dias para juntada 

de tais documentos de forma legível.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 2119-43.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Luiz Cristalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ciente do agravo, mantenho a decisão retro pelos seus próprios 

fundamentos.

II. Aguarde-se a decisão do agravo, após, conclusos.

III. Sem prejuízo, esclareço a parte autora que os documentos solicitados 

no item 7, da decisão a pág. 45, quais sejam, págs. 26 CNH e 28 

documento do veículo, refere-se ao processo eletrônico e não a parte 

física. Portanto, oportunizo mais 05 (cinco) dias para juntada de tais 

documentos de forma legível.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69259 Nr: 2116-88.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderedo Dilso Gonçalves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ciente do agravo, mantenho a decisão retro pelos seus próprios 

fundamentos.

II. Aguarde-se a decisão do agravo, após, conclusos.

III. Sem prejuízo, INTIME-SE o advogado da parte autora para cumprir o item 

7 da decisão proferida a pág. 46 no prazo de 10 (dez) dias, qual seja: 

“...juntar aos autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 

26/29, observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução 

n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos 

juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética 

processual que a partir desta se inicia”. Friso que tais páginas refere-se 

ao processo eletrônico e não a parte física.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69254 Nr: 2111-66.2018.811.0026
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Assad Caran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

nos autos.15. Doutra banda, DEFIRO a expedição de ofício ao DETRAN 

autorizando o Embargante a realizar o licenciamento do veículo 

VW/Saveiro, placa QCA-2669, Renavam 01075377355, mediante o 

pagamento das taxas necessárias.16. Sem prejuízo, CUMPRA-SE a 

decisão proferida a ref.: 04. Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66449 Nr: 768-35.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevaldo Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A, ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 7. Isso posto, DETERMINO INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado via Dje, para que recolha as custas e despesas 

processuais no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

cancelamento da distribuição.8. Escoado o prazo sem manifestação, 

certifique-se e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 36. 

9. Diversamente, se recolhida as custas e despesas processuais, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor, para que certifique, no prazo 

de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias 

foram recolhidas adequadamente.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62893 Nr: 4075-31.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Francisco Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciaqno Lyra Moura - 

OAB:21.714/OAB/PE

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, bem como o pedido 

de reconvenção, e por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil, revogando a liminar anteriormente concedida.Condeno a 

parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 15% (quinze por cento) sob o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer 

suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Se dentro de 05 anos, os autores não puderem satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Todavia, 

percebe-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos, usou do 

processo para conseguir vantagem ilegal, o que somente foi perceptível 

após a realização do contraditório com a juntada dos documentos 

assinados pelo autor, condeno o mesmo ao pagamento do valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, pela aplicação da 

penalidade processual de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a teor do que dispõe o 

art. 80, inciso II e III, do CPC.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51541 Nr: 462-37.2016.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlove Aparecida Bernardi Bortoluzzi , Rafaely 

Bortoluzzi Martins da Silva, João Victor Bortoluzzi, Luize Maria Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alfredo Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA LEMOS - OAB:101574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Diante do recolhimento das custas e taxas RECEBO a inicial, eis que a 

primeira vista se encontram presentes os requisitos legais do art. 319 do 

NCPC.

II - NOMEIO como inventariante a Sra. MARLOVE APARECIDA BERNARDI 

BORTOLUZZI, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 

(cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes 

(art. 617 do CPC).

III - Após, CITEM-SE o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se está sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.

IV - Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

V - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 982-02.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicia José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h30MIN apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

EXTRATO do CNIS da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 
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encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena de incorrer no 

crime de desobediência judicial.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61788 Nr: 3403-23.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Soares de Araújo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos. É COMO DECIDO! Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. 

CUMPRA-SE a sentença proferida a ref.: 31. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000102-51.2017.8.11.0026 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO 

SANTOS DA SILVA Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 516, CASA, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO, 1226, 

- DE 674/675 A 1252/1253, BATISTA CAMPOS, BELÉM - PA - CEP: 

66023-710 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 7.328,88 

(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 5 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000415-75.2018.8.11.0026 Valor da causa: $7,581.74 

ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: avenida prefeito caio, 

144, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: WILLIAN ANDRADE DA SILVA Endereço: Rua Pedro Nunes 

Barroso, 1096 e, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

Senhor(a): R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FERNANDA GOMES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000227-82.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,137.26 POLO ATIVO: Nome: KELLEN FERNANDA GOMES 

MAGALHAES Endereço: rua leonidio vilas boas, 0, centro, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos 

valores depositados aos autos. ARENÁPOLIS, 5 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000258-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,166.30 POLO ATIVO: Nome: LUZINETE BENEDITA DA SILVA 

Endereço: RUA ALINOR COSME DA SILVA, 0, QD 26, LT 11, SÃO 

MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 

2225/2226, JARDIM HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

dos valores depositados aos autos. ARENÁPOLIS, 5 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-36.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA LUZIA DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000297-36.2017.8.11.0026 Valor da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARMINDA LUZIA DE MACIEL Endereço: Rua Antônio Alves Pereira, 

s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 
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VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 6.503,67 (seis mil quinhentos e 

três reais e sessenta e sete centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. ARENÁPOLIS, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000178-75.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000178-75.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOANA CANTUARIA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. I - 

Considerando que aparte autora requereu o levantamento dos valores 

incontroversos (id 15476089) reconhecendo o pagamento parcial do 

débito pela requerida , determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora, 

conforme dados informados no id retro. II - Quanto ao percentual que 

ainda alega ser devido em razão da condenação em honorários 

advocatícios, INTIME-SE o requerido para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. III - Oportunamente conclusos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. ARENÁPOLIS/MT, 1 de novembro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-26.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUZIA OLILIA VAZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010111-26.2012.8.11.0026. EXEQUENTE: VALDEMON DOS SANTOS, 

LUZIA OLILIA VAZI EXECUTADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL VISTOS. I – Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - Fundamento e Decido. No id 11881606 

o Banco executado requereu a extinção do feito com fulcro no art. 51, IV 

da Lei 9.099/95, vez que sua falência foi decretada em 12.08.2015, 

conforme documento de id 11881689, não podendo assim se parte em 

processos junto aos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o art. 8º 

da Lei 9.099/95. Tentada a intimação dos exequentes (id 12990244), esta 

restou infrutífera em razão da escassez de endereço, nos termos da 

certidão da Oficiala de Justiça. Pois bem, comprovada a falência do Banco 

Executado a extinção da ação é medida que se impõe. Conforme 

observado a massa falida não ser parte em feitos desta natureza. Calhar 

frisar que, apesar de não intimados, não há prejuízo aos executados. O 

processo ora se extingue sem resolução de mérito, sendo possível a 

qualquer momento que os mesmos se manifestem e com cópias dos 

documentos que instruem o feito se habilitem no processo falimentar. III - 

Dessa forma, arrimada no art. 51, inciso IV, da Lei nº. 9.099/95, julgo 

extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado e arquivando-se os autos. Acaso 

haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 1 de novembro de 

2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-68.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA XAVIER RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AEROSUR-COMPANHIA BOLIVIANA DE TRANSPORTE AEREO PRIVADO 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010147-68.2012.8.11.0026 REQUERENTE: ALESSANDRA 

XAVIER RODRIGUES REQUERIDO: AEROSUR-COMPANHIA BOLIVIANA DE 

TRANSPORTE AEREO PRIVADO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II – FUNDAMENTO e DECIDO. A 

requerida noticiou o pagamento da obrigação imposta na 

sentença/acordão, conduto conforme certidão de id 9869631, a autora 

não foi encontrada para ser intimada. Conste-se que o Sr. Oficial de 

Justiça ainda tentou contato telefônico, sem êxito, providência que também 

foi tentada pela assessoria de gabinete nesta data, não conseguindo 

melhor sorte. Não obstante tal fato os processos judiciais não podem 

perdurar além do tempo necessário, como é o caso do presente feito. A 

requerida noticiou o pagamento da obrigação, apresentando planilha de 

cálculo e ante a ausência de notícias do paradeiro da autora para 

manifestação a extinção do feito pelo pagamento é medida que se impõe. III 

- DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Deixo de determinar a expedição de alvará ante a 

ausência de dado para tanto, contudo DERTERMINO que os valores 

depositados permaneçam vinculados ao feito até que sobrevenha pedido 

de levantamento. INTIMEM-SE, a autora por edital. CUMPRA-SE. As 

providências. Arenápolis/MT, 01 de novembro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-12.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIQUIERE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000027-12.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOSIANE 

RIQUIERE DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16124939) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 01 de novembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-11.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO HIDALGO DE QUADROS 03031571193 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA VELASCO SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 15917811). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada (vide movimentação 24: "Mov. [24] - 

Expedição de documento: Expedição de Certidão Certifico e dou fé, haver 

intimado o promovente via telefone nesta data ,da redesignação da 

audiência, sendo que o mesmo informou que irá comparecer na data 

aprazada"), e constatando o seu não comparecimento, sem apresentar 

prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 01 de novembro de 2018 . Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40836 Nr: 1230-44.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS COELHO PEREIRA, FABIO PEREIRA, FRANCIELI 

REGINA PEREIRA, FLAVIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de 

Cuiabá-MT, CATÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NAVIRAI/MS, AGROPECUÁRIA 

RIOS JUMA E GUARIBA LTDA, ROBSON MARCELO TOLARDO, PAULA 

ROBERTA SORIA POGERE TOLARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICHEL FERNANDO 

RAISDORFER - OAB:44610/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De plano, indefiro o pedido de requisição do endereço dos requeridos 

Agropecuária Rios Juma e Guariba LTDA, Robson Marcelo Tolardo e Paula 

Roberta Soria Pogere Tolardo aos órgãos mencionados na petição de fls. 

223/224, uma vez que é dever da parte autora realizar as diligências 

necessárias para localizá-los.

Contudo, fora realizada pesquisa via sistema INFOJUD, na tentativa de 

encontrar nova localização dos requeridos, a qual restou negativa, 

consoante extratos anexos.

Diante disso, determino, pela derradeira vez, a intimação da parte autora, 

para que apresente o endereço atual dos requeridos mencionados ou 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65760 Nr: 1547-93.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Magistrado estará em curso na data da audiência 

outrora redesignada, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor dativo (Dr. Lucas Moreira Milhomem, 

OAB-MT 21.907/O), o representante do Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes, que são comuns, para 

comparecimento na audiência ora redesignada.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 3156-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 Vistos etc.,
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 I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme o requerido, servindo a cópia de mandado, devendo:

 Intimar as testemunhas: do autor JOEL SILVEIRA e da defesa HUGO 

BALMER, CLAUDINEY DA SILVA e ANDERSON JOSÉ CAPELUPPI 

GONÇALVES, para o comparecimento no Fórum Local, em audiência, que 

foi redesignada por este Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 10 de 

dezembro de 2018 às 16h00min., na qual serão realizadas as inquirições 

daqueles, eis que esta Magistrado estará em curso na audiência data da 

audiência outrora redesignada.

Intime-se ainda o Representante do Ministério Público e a defesa.

II – Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64222 Nr: 631-59.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Magistrado estará em curso na data da audiência 

outrora redesignada, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor constituído, o representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 1816-35.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 Intime-se o Promotor de Justiça para que apresente o endereço atualizado 

das testemunhas no prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício).

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 915-37.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEUSINA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 22 de novembro de 2018, às 16 horas, no 

ESF I, devendo comparecer perante o médica Edayane Franco Da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 481-58.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 04 de dezembro de 2018 às 14 horas, no 

Hospital Municipal, devendo comparecer perante o médico João Gonçalves 

da Silva.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 07/2018/DF

A Excelentíssima Doutora THATIANA DOS SANTOS, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de CLÁUDIA, no uso de suas atribuições 

legais, considerando a orientação do DRH – GERÊNCIA DE CONCURSO – 

DIVISÃO DE CREDENCIAMENTO, RESOLVE alterar os itens 3.1 e 4 do Edital 

nº 06/2018/DF, o qual trata do processo seletivo com a finalidade de 

credenciar pessoas físicas na área de FISIOTERAPIA, que passam a 

vigorar com a seguinte redação.

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no endereço Av. 

Gaspar Dutra, S/Nº, Centro, Cláudia-MT, no Fórum da Comarca, a partir 

das 13:00 horas do dia 22/10/2018 até as 18:00 horas do dia 23/11/2018, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata 

o Provimento 16/2016-CM:

V- Revogado

Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital nº 

06/2018/DF. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

Cláudia/MT, 05 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito e Diretora do For

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84338 Nr: 1333-07.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MANDUCA DA SILVA - ME, 

DOUGLAS MANDUCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92488 Nr: 2017-58.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, FRANCIELI 
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VILLELA DA SILVA, EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id. 92488)Execução de Titulo ExtrajudicialVistos.1. Defiro 

o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de averiguar a existência 

de bens em nome dos executados (...) 2. Procedo nesta data à busca de 

bens imóveis pelo sistema CEI ANOREG. Caso seja encontrado algum bem, 

reduza-se a termo a penhora e intime-se o Executado e seu cônjuge, se 

tiver.3. Oficie-se o CRI local para averbar a penhora na matrícula do 

imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, constando no ofício que a Exequente 

é beneficiária da justiça gratuita. Deverá ainda a serventia comprovar nos 

autos o gravame.4. Após, expeça-se mandado de avaliação e intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias.5. Caso não seja 

encontrado bem, intime-se o Ministério Público para manifestação.6. Ainda, 

expeça-se certidão de dívida e encaminhe-se para protesto.7. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95461 Nr: 998-80.2017.811.0101

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDC, FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABINO RIBEIRO SOARES NETO - 

OAB:MT 10.961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 16948/O, REGINALDO ALVES - OAB:MT/15508

 Autos Virtuais (Id. 95461)

Ação de Alimentos

Vistos.

1. Considerando que a parte Autora mesmo devidamente intimada não 

compareceu na audiência designada, deixou de promover as diligências 

necessárias e abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) observando que é beneficiária da justiça gratuita.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. P.R.I.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106688 Nr: 3184-42.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NAIDE, MATEUS MOREIRA 

CONSTANTINO, ANTONIO MARCOS DOS ANJOS SILVA, BRUNO 

FABRICIO DA SILVA, CÍCERA DOS ANJOS DA SILVA, MAXILAINE DOS 

ANJOS DA SILVA, WILLIANS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOVAM MARTINS RUIZ - 

OAB:OAB/MS 7147

 Vistos.

1. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha defesa para o dia 05 de dezembro de 2018, às 16:45 horas.

2. Intime-se a testemunha.

3. Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa, via DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 587-37.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI 

FATIMA DA SILVA VERGUTZ, JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sorriso/MT com a finalidade de Citação dos executados 

Nelirdes e Roseli, conforme endereço constante na ref: 26, devendo para 

tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim 

de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96742 Nr: 1648-30.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALVES DOS SANTOS SANGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do laudo pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100630 Nr: 210-32.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação de Audiência da parte autora, 

devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao 

sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 157,50 (cento e 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Estrada Magali e Bairro Veruska", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100630 Nr: 210-32.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida 

para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação de Audiência da parte requerida, 

devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao 

sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Industrial", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92215 Nr: 1851-26.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI VILELA DA SILVA, FRANCIELI 

VILLELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id. 92215)Execução de Titulo ExtrajudicialVistos.1. Defiro 

o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de averiguar a existência 

de bens em nome dos (...) .Caso a busca pelo sistema RENAJUD ou o 

cumprimento do mandado sejam infrutíferos, por constar no cadastro 

do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) judicial(is) ou por ser(em) 

objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por certificar o oficial de justiça de 

que não é(são) de propriedade e não está(ão) na posse da(s) parte(s) 

executada(s), intimem-se a(s) parte(s) autora(s) para que em 10 (dez) 

dias, indique(m) bem(ns) passíveis de penhora da(s) parte(s) 

executada(s), sob pena de extinção e arquivamento do feito. 2. Diligências 

necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-42.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MELO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

“Vistos. 1. Defiro a juntada requerida. 2. Procedida a oitiva da testemunha 

do Juízo e de uma testemunha da parte Autora, declaro encerrada a 

instrução processual. Saem as partes intimadas para apresentarem 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias. 3. Após, conclusos para sentença. 4. Anote-se no sistema 

o nome do causídico da parte Requerida, Dr. Evandro, para futuras 

intimações. Diligências necessárias.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-60.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI JUSCELINO MACHADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Número do Processo: 

(1000013-60.2018.8.11.0101) Espécie: Ação de Cobrança Promovente: 

Devani Juscelino Machado - Me Promovida: Picini Contruções Elétricas 

Ltda Data e horário: Quinta-feira, 11 de outubro de 2018, às 13:40 horas 

PRESENTES: Conciliadora: Letícia Nunes Mioto Ghisi OCORRÊNCIAS Feito o 

pregão e aberta a audiência, foi constatada a presença da pessoa 

supramencionada. Tendo em vista que até o presente momento não houve 

o cumprimento da carta precatória de citação do Promovido, bem como a 

manifestação da parte Promovente requerendo a designação de nova data 

de audiência e a citação da parte Promovida através de Oficial de Justiça 

(fl.28), no endereço constante nos autos, qual seja: AVENIDA G nº 1703, 

DISTRITO INDUSTRIAL NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT, CEP: 

78745-750, resta prejudicada a presente solenidade. Sendo assim, 

redesigno a presente audiência para o dia 07 de fevereiro de 2018, às 

13:20 horas. Desta forma, nada mais havendo a consignar, por mim, 

Letícia Nunes Mioto Ghisi – Conciliadora, foi encerrado o presente termo. 

Encaminho os autos para providências necessárias. Conciliadora:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI JUSCELINO MACHADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Número do Processo: 

(1000014-45.2018.8.11.0101) Espécie: Ação de Cobrança Promovente: 

Devani Juscelino Machado - Me Promovida: Picini Contruções Elétricas 

Ltda Data e horário: Quinta-feira, 11 de outubro de 2018, às 13:40 horas 

PRESENTES: Conciliadora: Letícia Nunes Mioto Ghisi OCORRÊNCIAS Feito o 

pregão e aberta a audiência, foi constatada a presença da pessoa 

supramencionada. Tendo em vista que até o presente momento não houve 

o cumprimento da carta precatória de citação do Promovido, bem como a 

manifestação da parte Promovente requerendo a designação de nova data 

de audiência e a citação da parte Promovida através de Oficial de Justiça 

(fl.58), no endereço constante nos autos, qual seja: AVENIDA G nº 1703, 

DISTRITO INDUSTRIAL NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT, CEP: 

78745-750, resta prejudicada a presente solenidade. Sendo assim, 

redesigno a presente audiência para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

13:40 horas. Desta forma, nada mais havendo a consignar, por mim, 

Letícia Nunes Mioto Ghisi – Conciliadora, foi encerrado o presente termo. 

Encaminho os autos para providências necessárias. Conciliadora:

Comarca de Colniza

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-80.2014.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ BATISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DA SILVA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010100-80.2014.8.11.0105. REQUERENTE: JOAREZ BATISTA FERREIRA 

REQUERIDO: F. DA SILVA RODRIGUES - ME Vistos etc. PROCEDA-SE a 

Serventia com a alteração da classe processual, eis que o feito passa a 

tramitar como cumprimento de sentença. Outrossim, INTIME-SE a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o débito 

será acrescido de multa fixada no patamar de dez por cento (art. 523, § 

1º, do CPC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em 

respeito ao art. 54 da Lei n. 9.099/95. Determino que no mandado de 

citação constem, também, a ordem de penhora e a avaliação a ser 

cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Uma vez efetuada a penhora, 

REMETA-SE os autos para o conciliador para que realize a audiência a que 

se refere o art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Acaso as partes não se 

conciliem, a parte executada poderá oferecer embargos, escritos ou 

verbalmente (os quais serão reduzidos a termo), NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, venham os autos conclusos para extinção, nos moldes do 

art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-54.2014.8.11.0105
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEIXOTO GRABNER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010050-54.2014.8.11.0105. REQUERENTE: FERNANDO PEIXOTO 

GRABNER - EPP REQUERIDO: PAULO GOMES Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por M.R. 

COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP em face de PAULO GOMES. 

Narra a autora que é credora do requerido da quantia principal líquida, 

certa e exigível de R$ 560,28 (quinhentos e sessenta reais e vinte e oito 

centavos), representada pelas duplicatas colacionadas aos autos (Id nº 

8894912 e Id nº 8894918). O requerido, por sua vez, alega que a dívida já 

foi devidamente quitada, pois entregou para a requerida 7m³ de pedra 

brita, conforme nota de pedido juntada (Id nº 8895011). Analisada as 

alegações e documentos que instruem o processo, verifico que a dívida 

que a reclamante detém com o reclamado encontra-se prescrita. 

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre as quais 

está a duplicata, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do CC/2002. O 

vencimento das duplicatas se deu em junho de 2006, sendo assim o dies 

ad quem ocorreu em junho de 2011, sem qualquer interrupção. A presente 

ação de cobrança somente foi ajuizada em maio de 2014, quando já 

implementada a preclusão temporal, de modo que a extinção do presente 

feito é a medida que se impõe. A prescrição não fulmina o direito, o qual se 

conserva hígido, permanecendo a possibilidade de cobrança extrajudicial 

do débito de forma lícita, desde que feito dentro dos padrões de 

razoabilidade e não ofenda a imagem do requerido. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, a fim de reconhecer a 

prescrição, com assento no art. 206, §5º, inc. I, do CC/2002, extinguindo o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Marilia Gabriela de 

Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Colniza, 24 de agosto de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63744 Nr: 576-19.2014.811.0099

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PERON DE OLIVEIRA 

GASPAROTTO - OAB:287815, DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - 

OAB:OAB/RS 76.832, RICARDO LEAL DE MORAES - OAB:OAB/SP 

325.160

 Vistos em correição...

Embora encerrado, importante trasladar cópia da decisão para o principal, 

isso por conta da relevância das questões ora discutidas (competência e 

tempestividade da contestação).

Assim:

1.TRASLADAR cópia da decisão (fls. 54/55) ao principal;

2.Após, ARQUIVAR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62849 Nr: 1209-64.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA, ARACY PERON DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - 

OAB:OAB/RS 76.832, RICARDO LEAL DE MORAES - OAB:OAB/SP 

325.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PERON DE O 

GASPAROTTO - OAB:287815

 Vistos em correição...

Em que pese a alegação da parte-autora indicando a intempestividade da 

contestação e subsequente revelia (fls. 1768 a 1776), verifica-se que foi 

expressamente sublinhada a tempestividade quando da decisão na 

"exceção de incompetência".

 Por isso, por coerência, deve-se ter como tempestiva a contestação.

Assim, deve a parte-autora ser intimada para, querendo, impugnar, bem 

como para se manifestar sobre o pedido de fls. 1813/1814.

Importante consignar que o Agravo de Instrumento (mencionado nas fls. 

198 e ss) foi convertido em Agravo Retido (art. 527, II, do CPC/73, 

conforme decisão no AI 41331/2014).

Portanto, à SECRETARIA:

1.INTIMAR a parte-autora para, querendo, impugnar a contestação, bem 

como para se manifestar sobre o pedido de fls. 1813/1814;

2.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35194 Nr: 106-90.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GAYESKI RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - 

OAB:32845/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DONIZETI - 

OAB:OAB/MT 12.674

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado.Com isso, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISHONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa.CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos 

honorários advocatícios. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade 

da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. 

Publicar. Intimar.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e as anotações.Cotriguaçu/MT, 1º de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34561 Nr: 979-27.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO METZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado.Com isso, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISHONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa.CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos 
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honorários advocatícios. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade 

da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. 

Publicar. Intimar.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e as anotações.Cotriguaçu/MT, 31 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33042 Nr: 1165-84.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR RAMOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

quanto ao documento de fls. 191, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 922-77.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANI FRIEDRICH RICHTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos em correição...

Pela petição de fls. 15/16, deve-se ouvir a parte-executada, 

prestigiando-se a boa-fé processual.

Assim:

1.INTIMAR a parte-executada para se manifestar sobre o atual momento 

processual;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60252 Nr: 1164-31.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA 

- OAB:21.196-SC

 Vistos em correição...

INTIMAR Executado, conforme item 2 do Despacho de fl. 118.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Decisão

VISTOS ETC,

Considerando a tempestividade do recurso interposto pela candidata 

GABRIELA NEVES DE SOUZA, RECEBO-O e passo à análise.

A candidata solicitou a revisão na contagem de pontos declarados em seu 

nome, justificando-se nos itens e subitens constante do Edital 01/2018/DF, 

relativo ao Processo de Seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas 

Físicas, na forma de cadastro de reserva, para o preenchimento de vaga 

de Assistente Social e Psicólogo na Comarca de Dom Aquino -MT.

É o breve relatório.

I – DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A candidata Gabriela Neves de Souza apresentou recurso contra o edital 

de classificação, requerendo que fosse contado o tempo de experiência 

profissional, a ser considerado em relação a 01 (um) ano e meio de 

experiência na Carteira de Trabalho, Certificado de Atuação e Contrato 

Profissional de 06(seis) meses de trabalho como psicóloga no Japão e 

Comprovante de Rendimento do ano de 2016 e 2017, referente ao trabalho 

desenvolvido como psicóloga na Atenção Básica por intermédio da 

Residência Multiprofissional, perfazendo um total de 2,4 pontos em 

experiência profissional.

Contudo, não merece prosperar o pleito da candidata, uma vez que a 

documentação apresentada na oportunidade de sua inscrição, não 

ostenta as formalidades exigidas no edital de abertura do presente 

processo seletivo para credenciamento.

 Senão, vejamos.

A priori, o inciso V do item 5.2 do edital de abertura esclarece que a 

documentação a ser apresentada pelos candidatos deve ser protocolada 

por meio de cópias autenticadas dos títulos.

Seguindo esta linha de intelecção, para contagem dos pontos de todos os 

candidatos que se inscreveram, foram considerados tão somente os 

títulos autenticados, uma vez que imprescindível para o rigor exigido pelo 

edital.

 O candidato que deixou de observar a formalidade acima descrita não 

pontuou em relação ao quesito avaliado.

Superada a formalidade exigida, cumpre ainda observar que o item 6.1.2 

dispõe que o tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

Analisando detidamente os documentos colacionados pela candidata 

Gabriela Neves Paula de Souza é possível aferir que sua Carteira de 

Trabalho e seu contrato profissional como psicóloga no Japão não estão 

devidamente autenticados como exigido no edital 01/2018/DF, razão pela 

qual não somou em sua pontuação.

Não se poderia o candidato exigir que a instituição promovente do 

credenciamento realizasse diligência para conferir a autenticidade da 

documentação como consta nas certidões, pois, cabe a este apresentar 

os documentos, tais como exigidos pelo edital.

Assim como previsto no edital, se torna imprescindível tal exigência, pois 

visa garantir a isonomia e lisura da seleção, uma vez que diminui 

sobremaneira a possibilidade de algum candidato obter a pontuação sem 

que efetivamente tenha realizado a atividade descrita na declaração.

No que tange aos trabalhos desenvolvidos pela candidata como psicóloga 

na Atenção Básica de Saúde por intermédio de Residência 

Multiprofissional, tal período não é apto a pontuar em relação à experiência 

profissional.

Embora a residência possa, de fato, ser remunerada, não pode ser 

contada como tempo de experiência profissional ou como tempo de 

serviço público prestado, uma vez que destinado unicamente para estudo 

e aprendizagem do aluno em especialização, não havendo entre eles 

vínculo empregatício.

 Inclusive, cumpre ressaltar que o período de residência da candidata, 

exercido na Universidade Federal de Mato Grosso entre os anos de 2016 

e 2017, foi computado para fins de especialização descrita no item 6.1.3 

"e" em que consta que "ao título de especialização, na forma da legislação 

educacional em vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 

(um) ponto"

 II – CÔMPUTO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Outro ponto levantado pela candidata em seu recurso, diz respeito à 

pontuação computada em relação ao título de especialização de 

Arteretapia expedido pela faculdade de Seridó e pela residência 

multiprofissional em saúde expedido pela Universidade Federal de Mato 

Grosso.

Primeiramente, com o fito de dispensar argumentos já evidenciados nos 

parágrafos acima, verifica-se da documentação colacionada pela 

candidata que o certificado de especialização em Arteretapia não está 

autenticado, estando em total dissonância com o determinado no edital de 

abertura. Por esta razão não foi computado.

Já a residência profissional realizada na UFMT foi devidamente calculada à 

pontuação, conforme será descrito no item IV da presente decisão.

III – CERTIFICADOS DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CURSOS DE 

EXTENSÃO

Por fim, a candidata pleiteia a soma das pontuações referentes aos 

seminários, congressos e cursos de extensão por ela realizados.

Nota-se que os certificados em relação aos cursos de: "Introdução aos 

estudos de sistemas de pensamentos – FOCAULT: saber, poder e 

relações de dominação, realizado no período de 22 a 26/04 e 05 a 

09/05/2008, expedido pela UFMT" e "VI Fórum de Saúde Mental "Suicídio, 
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realizado nos dias 09 e 10/10/2008, expedido pela secretaria municipal de 

saúde de Rondonópolis/MT" foram realizados em 2008, ou seja, antes do 

término de seu curso de graduação.

Assim, tendo em vista que para todos os candidatos foram considerados 

tão somente os certificados correspondentes às datas posteriores de sua 

graduação, os referidos cursos não foram computados.

 IV – PONTUAÇÃO CONSIDERADA

 Compulsando o emaranhado de informações, observo que a candidata, 

segundo os critérios de avaliação, obteve a seguinte pontuação:

6.1.1 - O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos – 0,0 (zero) 

ponto;

6.1.2 – O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) ponto– 0,0 (zero) ponto;

 6.1.3 – A formação acadêmica será atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído 

o título de graduação requerido para o credenciamento, contados na 

seguinte forma:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos – 0,0 (zero) ponto

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto - 0,0 (zero) ponto

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos - 0,0 (zero) ponto

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto - 0,0 (zero) ponto

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específico de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto – 

1,0 (um) ponto

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto - 0,0 (zero) ponto

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, uma única vez ¬– 0,75 (setenta e cinco) ponto;

 Diante do exposto, observa-se que a candidata alcançou o total de 1,75 

(um virgula setenta e cinco) de ponto, ficando desta forma na quarta 

colocação.

Portanto, todos os itens foram devidamente pontuados conforme 

documentação apresentada pela candidata, não merecendo guarida o 

pedido interposto através do recurso, por todos os argumentos 

explanados na presente decisão.

Assim sendo, DEIXO DE CONCEDER a contagem da pontuação requerida 

pela candidata Gabriela Neves Paula de Souza que deverá permanecer 

com a pontuação final de 1,75 (um vírgula setenta e cinco) de ponto.

Publique-se.

Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para as 

providências pertinentes.

 Dom Aquino/MT, 31 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57753 Nr: 2220-56.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rodrigues - 

OAB:25.772/O, Fernando Del Bianco Macedo - OAB:22527

 “Vistos.

1. Trata-se de representação acerca da prisão preventiva formulada pela 

Autoridade Policial da Comarca de Dom Aquino-MT em desfavor de Renato 

Dias Coutinho Neto, preso preventivamente pela suposta prática do crime 

de falsificação de documentos, ameaça, dentre outros, pelos fatos e 

circunstâncias narrados nos autos. No âmbito da ciência da prisão, nos 

termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 

12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi 

entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão preventiva está material e 

formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Ademais, indefiro o pleito da douta defesa, uma vez que em cognição 

sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, 

verifica-se a situação fática que ensejou a decretação preventiva do 

requerido permanece inalterada. Ressalto que o mandado de prisão 

preventiva foi cumprido nesta data (31/10/2018), tendo o mencionado réu 

sido preso. Não bastasse, a prisão domiciliar golpearia a finalidade da 

custódia cautelar, motivo pelo qual mostra-se plenamente cabível e 

condizente com as prerrogativas do Advogado custodiado a sala do 

comando da Polícia Militar de Jaciara.

Assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu Renato Dias Coutinho 

Neto, conforme os fundamentos que ensejaram a decisão que determinou 

a expedição do respectivo mandado de prisão.

2. Determino, que o acusado seja recolhido em sala de estado maior no 

quartel da Polícia Militar da Cidade de Jaciara-MT.

3. Presentes intimados. Cumpra-se.”

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-49.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000344-49.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GABRIEL LORENZZATTO - MT20692-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 05/12/2018 Hora: 14:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-26.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000158-26.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data redesignada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-26.2018.8.11.0034
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000158-26.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S, da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:00. 

DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-08.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA PLACIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000295-08.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/O, da data redesignada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:15. DOM AQUINO, 5 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-08.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA PLACIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000295-08.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data redesignada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-75.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PONTES SATELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000297-75.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-75.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PONTES SATELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000297-75.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:30. 

DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-60.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000298-60.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:45. DOM AQUINO, 5 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-60.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000298-60.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/12/2018 Hora: 15:45, devendo comunicar 
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seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-03.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº 1000360-03.2018.8.11.0034 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Silas Marcelino dos Santos em 

desfavor de Telefonica Brasil S.A., ambos devidamente qualificados na 

inicial. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC 

e 14 da lei 9.099/95, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 também do CPC. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 

334 do mesmo códex, recebo a inicial. Por outro lado, entendo que o 

pedido de concessão da justiça gratuita encontra-se prejudicado, 

considerando que o artigo 54 da Lei 9.099/95 garante o acesso ao Juizado 

Especial em primeiro grau independentemente do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Ademais, verifico que o autor requer a concessão de 

tutela de urgência para retirada de seu nome de órgãos de proteção ao 

crédito, assim destaco que para a concessão da medidas devem estar 

presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a saber: 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

vindicado ou fumus boni iuris (caput); existência de perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo ou periculum in mora (caput); e 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º). Além 

disso, destaco a necessidade da presença cumulativa de tais condições. 

Contudo, in casu, de plano verifico a ausência de fumus boni iuris, 

considerando que o autor não trouxe elementos suficientes à 

evidenciarem a probabilidade de seu direito. Ocorre que a parte acostou 

somente o extrato do SPC acerca dos fatos, documento que não permite 

qualquer conclusão acerca da legalidade da negativação de seu nome. 

Não obstante tenha tido que possuía uma linha telefônica com a requerida, 

nem sequer trouxe documentos que demonstram esta relação. Também 

relatou que as negociações de novo plano e posterior cancelamento se 

deram por telefone, porém não informou os números de protocolo das 

chamadas, sob argumento de desconhecimento da importância de anotar 

esta informação. Ademais, vejo que o autor deixa de informar a data em 

que os fatos ocorreram e que a negativação constante no extrato é antiga 

(10/08/2015) no valor de R$ 121,45 se considerarmos o valor que a parte 

informa corresponder ao seu plano (R$ 29,90). Portanto, já ausente o 

primeiro dos requisitos, com fundamento no artigo 300 do CPC, indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Determino a realização de audiência de 

conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial e 

realizada pela conciliadora judicial deste juizado especial. Após, cite-se o 

requerido a respeito da presente ação, bem como o intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia (art. 20 da Lei 9.099/1995). 

Caso não haja acordo, o requerido poderá apresentar contestação até o 

momento da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 

05 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000354-93.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000354-93.2018.8.11.0034 Vistos etc. Distribuído nos termos da 

Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o executado para 

que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não houver 

embargos, remetam-se os documentos exigidos no artigo 3º, § 1º do 

Provimento n.º 11/2017-CM à Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça com as nossas homenagens. Após, requisite-se o 

pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 05 de novembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-58.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000324-58.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 19/12/2018 Hora: 13:30. 

DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-63.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000162-63.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 19/12/2018 Hora: 13:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de novembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-69.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. RECEBO o recurso protocolado, eis que 

tempestivo, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) 

dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-88.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. RECEBO o recurso protocolado, eis que 

tempestivo, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) 

dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 004/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor, JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais....

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, em relação à DATA, HORÁRIO e LOCAL da realização do TESTE 

SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS NÍVEL 

MÉDIO do Fórum da Comarca de Feliz Natal/MT, que de conformidade com 

o Edital nº 001/2018/DF disponibilizado do DJE nº 10.291, de 10/07/2018 e 

Edital n.º 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, de 17/05/2012 e 

autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

realização do certame nesta Comarca que realizar-se-á em:

Data: 25/11/2018

Horário: 08h00min às 12h00min

Local: Dependências da Escola Estadual André Antônio Maggi

Rua Itapiranga, – Centro – Feliz Natal/MT

O Candidato deve comparecer ao local designado para a realização das 

provas, com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu 

início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de 

documento pessoal original com foto.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou 

expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 

na forma da lei. Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezoito (05/11/2018), eu______ Mailza Ramos de Araújo, Gestora Geral, 

que digitei e subscrevo.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46681 Nr: 769-96.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO PAVAN, ADELINO TAFFAREL, 

CLEMENTINA LAZZARETTI TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliaçao foi designada para o dia 05/12/2018 

as 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 204-88.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA, 

LUCIANO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785, Ieda Maria Pando Alves - OAB:SP/125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 05/12/2018 

as 13:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 2157-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Silva Santos, Cristina Indira Nunes de 

Souza, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Processo nº 2157-82.2017.811.0093

Código nº 81617

Vistos em correição.

 Em que pese à redesignação da audiência no Despacho de fls. 205, por 

se tratar de Réu Preso, entendo necessário adiantar a audiência, assim 

Redesigno à solenidade aprazada na vertente demanda para o dia 10 de 

dezembro de 2018 às 10h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 29 de outubro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84488 Nr: 1448-13.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZONI BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, EDSON APARECIDO FRANZONI, DEILI GRACIELE 

FERREIRA, Miguel Julio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:MT/8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84488 Nr: 1448-13.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZONI BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, EDSON APARECIDO FRANZONI, DEILI GRACIELE 
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FERREIRA, Miguel Julio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:MT/8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de Custas Judiciáis e Taxas Judiciária 

conforme certidão de fls 09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 2157-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Silva Santos, Cristina Indira Nunes de 

Souza, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 (...) Foram realizadas audiências para oitiva das Testemunhas residentes 

nesta Comarca, bem como expedido Carta Precatória para oitiva das 

Testemunhas e dos Réus que se encontram em outras Comarcas.A 

Defesa baseia sua impetração, no excesso de prazo, ocorre que os autos 

estão seguindo seu curso normal, sem negligências quanto aos impulsos 

necessários ao prosseguimento do feito, não havendo falar, pois, em 

excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.Os presentes 

autos encontram-se aguardando o cumprimento das Cartas Precatórias 

expedidas, bem como foi redesignado audiência nesta Comarca para o dia 

10/12/2018, pra oitiva das testemunhas faltantes.“Processo nº 

2157-82.2017.811.0093Código nº 81617Vistos em correição.Em que pese 

à redesignação da audiência no Despacho de fls. 205, por se tratar de 

Réu Preso, entendo necessário adiantar a audiência, assim Redesigno à 

solenidade aprazada na vertente demanda para o dia 10 de dezembro de 

2018 às 10h00min.Mantenho inalteradas as demais determinações 

anteriores.Intimem-se às partes.Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o 

necessário.Feliz Natal/MT, 29 de outubro de 2018.JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVAJuiz de Direito”.Sem mais, coloco-me ao inteiro dispor 

de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento complementar, e 

sirvo-me do ensejo para reafirmar os protestos do meu mais acentuado 

respeito. Respeitosamente,JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de 

DireitoAoExmo. Dr. Relator Des. Da Primeira Câmara CriminalEgrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 2157-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Silva Santos, Cristina Indira Nunes de 

Souza, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Processo nº 2157-82.2017.811.0093

Código nº 81617

Vistos, etc.

Consigno que nesta data prestei as informações a Primeira Câmara 

Criminal, referente ao Habeas Corpus n. 1012595-07.2018.8.11.0000 - 

Comarca de Feliz Natal/MT, em que figura como impetrante, Dr. Névio 

Pegoraro, e como paciente Lucas Pereira da Silva, via malote digital, 

conforme recibo anexo.

Determino o INTEGRAL cumprimento das Decisões pela Secretaria, bem 

como que providencie com URGÊNCIA informações acerca do 

cumprimento das Cartas Precatórias expedidas para interrogatório dos 

réus.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 31 de Outubro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109518 Nr: 2667-16.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilso Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Reparação Civil por Danos Morais proposta por 

GENILSO ALVES DE OLIVEIRA em face de CARLOS ALBERTO SOUZA 

MIRANDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em análise aos autos, constata-se que a matéria trazida a debate se 

restringe ao suposto dano sofrido pela apreensão de um veículo de 

propriedade do autor, pelo requerido, nos atributos de sua função.

Como consabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está 

consolidada no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do 

agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal.

Assim, em razão da manifesta ilegitimidade passiva, porquanto a presente 

ação deve ser dirigida em desfavor do Estado, e não em detrimento do 

agente que age em seu nome, a extinção do processo é medida que se 

impõe.

Diante do exposto, suscito, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva 

do réu para extinguir o feito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Custas pelo autor.

 Após as anotações necessárias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89886 Nr: 2266-22.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COZER LAMINADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, 

vez que se trata de empresário individual.

Em se tratando de firma individual, a ausência de personalidade jurídica 

própria faz com que haja identidade entre o patrimônio da pessoa jurídica 

executada originariamente e o da pessoa física, respondendo, pois, o 

titular da firma ilimitadamente com seus bens particulares.

 Em conclusão, a firma individual não se dissocia da pessoa física que a 

constituiu e posto isto, defiro o petitório e determino a inclusão do titular da 

firma no polo passivo da demanda.

Cite-se o co-executado acima mencionado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115928 Nr: 2747-43.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Rodrigo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito do estado 

de Mato Grosso (DETRAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c 

antecipação de tutela proposta por MAYCON RODRIGO DE SOUZA em 

face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Da análise dos documentos carreados aos autos, nota-se, especialmente 

da cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo, fl. 24, do 

extrato do veículo, fl. 25, e do boletim de ocorrência de fl. 28/29, que o 

proprietário da motocicleta, objeto da presente demanda, é o Sr. Ueliton 

Tiblier Carvalho e que muito embora este tenha conferido ao autor poderes 

para ingressar com demanda judicial, é sabido que o outorgado não pode 

agir em nome próprio, mas sempre em nome do outorgante, ainda que a 

procuração conste poderes especiais e específicos.

 A outorga de procuração por instrumento público não confere ao 

outorgado legitimidade para estar em juízo pleiteando direito alheio em 

nome próprio, uma vez que o artigo 18 do Código de Processo Civil prevê 

uma única ressalva, apontando como viável tal postulação somente 

quando autorizado por lei.

Analisando atentamente as provas dos autos verifico que, à f. 23, o 

proprietário da motocicleta outorgou procuração à Maycon Rodrigo de 

Souza, com poderes especiais ali descritos para representá-los, e não 

para substituí-los.

Logo, conclui-se que deveria o outorgado ter ajuizado a ação em nome e 

com os documentos de seu constituinte.

Assim, não sendo o Sr. Maycon substituto processual, mas mero 

representante por força de instrumento de mandato, emerge de forma 

clara a ilegitimidade ativa para propor esta ação em seu nome.

Logo, a ausência de representação processual da parte torna inviável a 

prestação jurisdicional, pois constitui ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo.

Diante do exposto, suscito, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa 

para extinguir o feito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.

Custas pelo autor.

 Após as anotações necessárias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104900 Nr: 85-43.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FREITAS DA ROCHA, ADEMIR 

FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, a parte exequente pugna pela 

extinção da presente ação, tendo em vista que a parte executada cumpriu 

integralmente o acordo entabulado entre as partes.

Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82323 Nr: 1657-10.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comfrilat Indústria e Comércio de Laticínios 

Ltda, ANA ELISA SERAFIM PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o co-executado acima mencionado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.Garantido o Juízo, a parte executada poderá, no prazo 

de 30 (trinta) dias, (art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.Não 

ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, penhorem-se 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, procedendo-se à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.Feita a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o bem 

penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o registro 

(art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na forma do 

artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.Não sendo oferecidos 

embargos, ou se estes forem rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público, devendo a parte devedora ser 

intimada pessoalmente do dia e hora de sua realização.Ato contínuo, 

indefiro a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema BACENJUD, 

tendo em vista que não houve a citação dos executados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37843 Nr: 37-31.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcom - OAB:10.990 

OAB/ES, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a exequente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pela desistente.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81725 Nr: 1060-41.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento do executivo fiscal para os 

sócios da sociedade limitada executada.

Alega a parte exequente que restou claramente demonstrado nos autos 

que a pessoa jurídica executada não mais exerce suas atividades 

comerciais.

Pois bem.

 Cinge-se a questão à análise da possibilidade de inclusão do sócio do 

executado, no polo passivo da execução fiscal em razão de suposta 

dissolução irregular da empresa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é 

cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de 

poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou ainda a dissolução irregular da 

empresa (REsp 1.101.728/SP).
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Dispõe a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça que “presume-se 

dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 

domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Verifica-se que a sociedade foi localizada no endereço indicado pelo 

exequente, fl. 28.

Ademais, a pretensão do exequente tem caráter excepcional e visa em 

momento a posteriori alcançar o patrimônio do sócio. Desta forma, há que 

se comprovar de forma induvidosa a dissolução irregular, porquanto 

verifica-se que a sociedade foi localizada no endereço indicado pelo 

exequente, fl. 28, e muito embora não tenha sido atestado o 

funcionamento da referida empresa, isto não é indício suficiente de 

dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução para 

o sócio-gerente.

Assim, indefiro o pedido de redirecionamento.

Intime-se a parte exequente para que postule o que for de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80032 Nr: 1854-96.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento do executivo fiscal para os 

sócios da sociedade limitada executada.

Alega a parte exequente que restou claramente demonstrado nos autos 

que a pessoa jurídica executada não mais exerce suas atividades 

comerciais.

Pois bem.

 Cinge-se a questão à análise da possibilidade de inclusão do sócio do 

executado, no polo passivo da execução fiscal em razão de suposta 

dissolução irregular da empresa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é 

cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de 

poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou ainda a dissolução irregular da 

empresa (REsp 1.101.728/SP).

Dispõe a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça que “presume-se 

dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 

domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Verifica-se que a sociedade não foi localizada no endereço indicado pelo 

exequente, em uma única oportunidade, consoante certidão negativa do 

Oficial de Justiça (fls. 37), na qual consta que a empresa “tem paradeiro 

incerto e não sabido”.

Ademais, a pretensão do exequente tem caráter excepcional e visa em 

momento a posteriori alcançar o patrimônio do sócio. Desta forma, há que 

se comprovar de forma induvidosa a dissolução irregular, o que não se 

verificou dos autos, porquanto, a certidão do Oficial de Justiça, vista 

isoladamente de outros elementos probatórios não é indício suficiente de 

dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução para 

o sócio-gerente.

Assim, indefiro o pedido de redirecionamento.

Intime-se a parte exequente para que postule o que for de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39360 Nr: 1561-63.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Jurandir Cezar Ferretto - ME, Claudio 

Jurandir Cesar Ferreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, 

vez que se trata de empresário individual.

Em se tratando de firma individual, a ausência de personalidade jurídica 

própria faz com que haja identidade entre o patrimônio da pessoa jurídica 

executada originariamente e o da pessoa física, respondendo, pois, o 

titular da firma ilimitadamente com seus bens particulares.

 Em conclusão, a firma individual não se dissocia da pessoa física que a 

constituiu e posto isto, defiro o petitório e determino a inclusão do titular da 

firma no polo passivo da demanda.

Cite-se o co-executado acima mencionado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41251 Nr: 630-26.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Pirapara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, 

vez que se trata de empresário individual.

Em se tratando de firma individual, a ausência de personalidade jurídica 

própria faz com que haja identidade entre o patrimônio da pessoa jurídica 

executada originariamente e o da pessoa física, respondendo, pois, o 

titular da firma ilimitadamente com seus bens particulares.

 Em conclusão, a firma individual não se dissocia da pessoa física que a 

constituiu e posto isto, defiro o petitório e determino a inclusão do titular da 

firma no polo passivo da demanda.

Cite-se o co-executado acima mencionado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113983 Nr: 1285-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Pereira Mafra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 39/40.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115657 Nr: 2564-72.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDNLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ausentes as partes na audiência de conciliação.

Intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, informando o endereço atualizado da requerida e 

requerendo o que de direito no prazo legal, sob pena de extinção, com 

fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 2085-70.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNG & MAFINI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, 

vez que se trata de empresário individual.

Em se tratando de firma individual, a ausência de personalidade jurídica 

própria faz com que haja identidade entre o patrimônio da pessoa jurídica 

executada originariamente e o da pessoa física, respondendo, pois, o 

titular da firma ilimitadamente com seus bens particulares.

 Em conclusão, a firma individual não se dissocia da pessoa física que a 

constituiu e posto isto, defiro o petitório e determino a inclusão do titular da 

firma no polo passivo da demanda.

Cite-se o co-executado acima mencionado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97015 Nr: 3483-66.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COZER LAMINADORA EPP, Antonio 

Cozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 18, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82471 Nr: 1805-21.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rosaneli - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 63, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83415 Nr: 2750-08.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rodrigues Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 36, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 2834-09.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 23, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102674 Nr: 3098-84.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elevir Mezomo & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 12, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41213 Nr: 592-14.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Liso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 29/31, determino a 

citação da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além 

das despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81730 Nr: 1065-63.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 19, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96057 Nr: 2901-66.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. Gomes & Cia LTDA., Bianca Fesneda dos 

Santos Gomes, Ademar Nascimento Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 15, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25058 Nr: 1888-81.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO KROMINSKI, TRANSPORTADORA 

GUARANTÃ LTDA, Edineuza de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 138, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84239 Nr: 211-35.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMASEG Corretora de Seguros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 
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SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 110, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40166 Nr: 2368-83.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Ricardo de Toledo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89937 Nr: 2307-86.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COZER LAMINADORA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 211 determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34733 Nr: 849-10.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SANTA FÉ - COM. DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 101, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82744 Nr: 2078-97.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Manoel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 25, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116511 Nr: 3179-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDIM & RIBAS LTDA, CLEMENTINO 

APARECIDO LANDIM JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, conheço da presente 

exceção de pré-executividade e julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82746 Nr: 2080-67.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rosaneli - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 80, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 119220 Nr: 4930-84.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR MIRANDA E RODRIGUES LTDA-ME, Junio Cesar 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenho a decisão retro por seus próprios fundamentos, vez que o 

pedido de reconsideração não trouxe fato novo apto a amparar a 

liberação dos bens apreendidos.

 Cumpra-se na íntegra o determinado às fls. 33/34, notificando-se as 

autoridades coatoras apontadas às fls. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119247 Nr: 4951-60.2018.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Sabon Vaz - 

OAB:340731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, aportar aos autos 

laudo médico indicando a utilização do medicamento pleiteado e a urgência 

no recebimento deste.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119325 Nr: 4995-79.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYGdMA, Cleiton Alencar Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com amparo nos documentos e alegações constantes dos 

autos, DEFIRO a liminar de tutela de urgência pleiteada, sem ouvir a parte 

contrária, determinando-se que o requerido providencie IMEDIATAMENTE, 

transporte aéreo, devendo necessariamente ser via UTI aérea, conforme 

declaração médica, bem como vaga em UTI neonatal, além de outros 

procedimentos médicos necessários para salvaguardar os direitos à 

saúde da recém-nascida Helloa Yasmin Galvin de Mélo Alencar, inclusive 

valendo-se, da disponibilização de serviços ofertados pela iniciativa 

privada, caso seja necessário, às expensas do Estado, através dos 

recursos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, independente de 

aguardar qualquer tipo de fila ou espera, visto que trata-se de tutela do 

bem maior que é a vida, tudo isto fulcrado no disposto dos artigos 194, c/c 

198 da CF e artigos 497, c/c artigo 300 do NCPC.O efetivo respeito e o 

devido cumprimento, pelos demais Poderes do estado, de todas as ordens 

emanadas do Poder Judiciário é imprescindível à manutenção do Estado 

Democrático de Direito.Com este desiderato, a legislação processual calça 

o órgão judicante de poderes que lhe permitem, diante da recalcitrância no 

cumprimento da decisão, a intervenção direta na esfera patrimonial da 

parte, de seu representante ou do responsável pela omissão. De nada 

adiantaria a prolação de uma decisão judicial se o próprio sistema não 

armasse o juízo com estes mecanismos aptos a garantir a efetiva entrega 

do objeto mediato pretendido pelas partes, máxime diante do caráter 

instrumental do processo.Neste contexto, considerando a urgência que o 

caso requer, e a fim de evitar o descumprimento da ordem judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90232 Nr: 2532-09.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE, 

Amauri Pereira Matheus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes (cópia de fls. 155/157).

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105652 Nr: 514-10.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 30 a parte autora requer a desistência da ação.

HOMOLOGO a desistência na continuidade da ação, extinguindo o feito na 

forma do art. 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte autora.

Intime-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113159 Nr: 642-93.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Pinheiro , Espólio de Dirce Rochemback 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jacobson Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Sorriso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, observa-se que, embora posterior, a demanda em apenso, Cód. 

114436 encontra-se consideravelmente mais adiantada. Nela, foi 

concretizada a citação, a ré apresentou resposta, deferiu-se a liminar de 

reintegração, razão pela qual reconheço a litispendência para a ação mais 

antiga, porquanto ainda não foi angularizada a relação processual. Diante 

do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Custas suspensas em razão da gratuidade 

judiciária, que agora defiro. Após as anotações necessárias, arquive-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114436 Nr: 1644-98.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Pinheiro , Espólio de Dirce Rochemback 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JACOBSEN CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Souza Campos 
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Neto - OAB:3670

 Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação.

 Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111046 Nr: 3568-81.2017.811.0087

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdLCdPeN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Ação de Retificação de Registro Civil proposta por 

MARIA BARBOSA DE SOUZA em desfavor de Divino das Laranjeiras 

Cartório de Paz e Notas, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a autora ingressou com o presente pedido 

visando à retificação da sua segunda via da Certidão de Casamento, para 

que seja alterada a grafia de seu nome de Maria Circi Barbosa para Maria 

Cirlei Barbosa, com a alteração da data de nascimento de 07.07.1942 para 

07.06.1942.

 Com a inicial vieram os documentos de fls.13/22.

O ilustre representante Ministerial opinou favoravelmente pela retificação 

pretendida (f. 22).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos e os documentos carreados, constata-se que de fato 

o nome da autora e sua data de nascimento foram redigidos de maneira 

errônea.

Tem-se ainda, o parecer favorável do representante do Ministério Público 

(f. 22) que bem apregoa a necessidade da retificação na referida certidão 

de casamento.

Dessa forma, não se apura motivos que levem a crer na possibilidade de 

intuito fraudulento ou de ofensa a direito de terceiro, sendo mister a 

correção nos registros civis.

Posto isso, com fundamento no art. 109, da Lei n. 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido, para determinar a retificação da segunda 

via da Certidão de Casamento, para que seja alterada a grafia de seu 

nome para Maria Cirlei Barbosa, e a alteração da data de nascimento para 

07.06.1942, devendo ser expedida nova Certidão.

 Oficie-se o Cartório de Registro competente.

Sem custas, vez que faz jus a justiça gratuita.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118724 Nr: 4586-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150.060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão objetivando a constrição de 

bens móveis. Alegou o requerente a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que este firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis, reclamando o Requerente o pagamento dos 

débitos vencidos e vincendos.

Considerando a divergência entre o valor da causa e a guia de 

recolhimento das custas judiciárias, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 dias, recolha as custas complementares sobre o valor do 

pedido principal, observadas as diretrizes do artigo 292, inciso VIII, §1º, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, 

ambos do CPC.

Após, venham-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113597 Nr: 988-44.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERSON SOUSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada.Outrossim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra expressamente o 

desinteresse na composição consensual por meio da audiência prevista 

pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as demais Autarquias 

Federais.Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE RIBEIRO para proceder 

com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em observância ao 

disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 

– CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos Reais).O laudo 

pericial deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas 

pertinentes e com o disposto no artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 

3º).Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115596 Nr: 2523-08.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuci Vagete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub) a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência 

deinstrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data 06 de Fevereiro de 2019 de 2018, às 

13h30min.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113467 Nr: 880-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT/12.758, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais.Cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o 

artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos 

autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC). Apresentada a 

contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. Por outro lado, designo audiência instrução para a data de 

06 de Fevereiro de 2019, às 13h30min.Após, realizada a audiência de 

instrução, voltem-me conclusos para análise do pedido de perícia médica. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113468 Nr: 881-97.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT/12.758, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais.Cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o 

artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos 

autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC). Apresentada a 

contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. Por outro lado, designo audiência instrução para a data de 

06 de Fevereiro 2019, às 13h30min.Após, realizada a audiência de 

instrução, voltem-me conclusos para análise do pedido de perícia médica. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112784 Nr: 340-64.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Souza Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT/12.758, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais.Cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o 

artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos 

autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC). Apresentada a 

contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. Por outro lado, designo audiência instrução para a data de 

06 de Fevereiro 2019, às 13h30min.Após, realizada a audiência de 

instrução, voltem-me conclusos para análise do pedido de perícia médica. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117233 Nr: 3677-61.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais.Cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o 

artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos 

autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC). Apresentada a 

contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. Por outro lado, designo audiência instrução para a data de 

06 de Outubro de 2019, às 13h30min.Após, realizada a audiência de 

instrução, voltem-me conclusos para análise do pedido de perícia médica. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117166 Nr: 3633-42.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Teixeira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo requerente, o 

que poderá ser reavaliado após a apresentação da contestação.Deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais. Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 

1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 
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limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no artigo 509, 

parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º). Cientifique-se que o não comparecimento da parte 

autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114430 Nr: 1639-76.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilso Marini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Previdenciária de Revisão de Aposentadoria 

proposta por Vilso Marini em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, todos devidamente qualificados nos autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Recebo a presente inicial, deixando de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a 

realização de acordo judicial nos seguintes casos:

 a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, que deverá apresentar contestação no prazo da lei.

Vindo aos autos a contestação, dê-se vista à autora, se presentes 

algumas das matérias definidas nos artigos 350/351 do CPC. Caso 

contrário, façam-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência de instrutória.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113452 Nr: 868-98.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derli Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para a antecipação 

dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse particular, 

determinando seja angularizada a relação processual, com a citação do 

INSS, para responder à lide, no prazo definido em lei.Deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra expressamente o 

desinteresse na composição consensual por meio da audiência prevista 

pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o INSS e as demais Autarquias 

Federais, o qual prediz:“(...)a orientação judicial nº 01/2016 do 

Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso da PGF em 

razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, prevista no 

art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos seguintes 

casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui controvérsia fática, 

cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não produzida; (2) 

provas que necessitam ser colhidas em audiência de instrução e 

julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de posse da 

entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas ao órgão 

de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados antes da 

audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, que deverá apresentar 

contestação, no prazo da lei.Vindo aos autos a contestação, dê-se vistas 

ao autor, se presentes algumas das matérias definidas nos arts. 350/351 

do CPC/2015. Caso contrário, façam-me conclusos para saneamento do 

feito e designação de audiência instrutória.Defiro, porque atendidos os 

requisitos da Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade judiciária em 

favor da demandante, ante a prova, por ora suficiente, de insuficiência de 

recursos para custear as despesas processuais.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39621 Nr: 1822-28.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Roque Zimermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41870 Nr: 1250-38.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SOUZA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39832 Nr: 2033-64.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Oralino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34331 Nr: 446-41.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, Marcelo 

Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41015 Nr: 394-74.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA TEREZINHA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37778 Nr: 3841-41.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Mendonça de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39068 Nr: 1268-93.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dinaia Marcondes, Fabio Renato Marcondes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39114 Nr: 1314-82.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 3870-91.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de citação editalícia de Etiene Gomes Freitas.

 Da análise dos autos, constata-se que houve inúmeras tentativas de 

citação da parte, ainda no procedimento ordinário, e uma tentativa via AR 

no procedimento executivo, entretanto, nota-se que não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

porquanto não restam esgotadas todas as tentativas de localização no 

endereço fornecido à fl. 43, conforme determina o artigo 256, §3º do CPC.

 Assim, indefiro o petitório e determino a intimação da parte exequente 

para que requeira o de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38323 Nr: 523-16.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izildinha Tonet da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 578-30.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvani Silvestre Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos constata-se que a sentença de fls. 121/122 foi 

lançada equivocadamente nestes autos, razão pela qual CHAMO O FEITO 

A ORDEM e declaro nula a decisão publicada no DJE nº 10264, com 

disponibilização em 25.05.2018.

 Ato contínuo, considerando a informação quanto a quitação das 

requisições de pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário 

da presente execução de sentença, pelo que resta demonstrado o 

adimplemento da obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Novo Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117162 Nr: 3629-05.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Vicenzi-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos, com fundamento no art. 

918, inc. II, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

moldes do art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.Custas pela 

embargante. Intime-se.Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em 

julgado, desapensem-se os autos e remetam-se ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 3895-26.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilia Palmira Venturoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Previdenciária de Pedido de Pensão por Morte por 

Lucilia Palmira Venturoso em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, todos devidamente qualificados nos autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Recebo a presente inicial, deixando de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a 

realização de acordo judicial nos seguintes casos:

 a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, que deverá apresentar contestação no prazo da lei.

Vindo aos autos a contestação, dê-se vista à autora, se presentes 

algumas das matérias definidas nos artigos 350/351 do CPC. Caso 

contrário, façam-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência de instrutória.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 946-92.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente de Paula Damásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo requerente, o 

que poderá ser reavaliado após a apresentação da contestação.Deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais. Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 

1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no artigo 509, 

parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º).Cientifique-se que o não comparecimento da parte 

autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114200 Nr: 1470-89.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Teixeira Bastos Marins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela requerente, o 

que poderá ser reavaliado após a apresentação da contestação.Deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais. Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 

1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no artigo 509, 
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parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º).À Cientifique-se que o não comparecimento da 

parte autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113775 Nr: 1120-04.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vanilson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada.Outrossim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra expressamente o 

desinteresse na composição consensual por meio da audiência prevista 

pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as demais Autarquias 

Federais.Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE RIBEIRO para proceder 

com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em observância ao 

disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 

– CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos Reais).O laudo 

pericial deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas 

pertinentes e com o disposto no artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 3º)?

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113623 Nr: 1005-80.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Pedro Palenschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, bem analisando os autos 

observo que a petição inicial não individualizou o período que pretende ver 

reconhecido como efetivo labor rural em favor da parte autora.

Assim, devendo o pedido ser determinado em extensão, sendo lícito 

pedido genérico apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 324, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil – o que não é o caso dos autos, 

faculto à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição 

inicial especificando o período que pretende ver reconhecido como 

trabalho rural.

Emendada a inicial, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115429 Nr: 2403-62.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilma Araujo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, com amparo no art. 300, do CPC, DEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada.Outrossim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais.Nomeio o Perito Dr. 

RICARDO HENRIQUE RIBEIRO para proceder com a perícia na parte 

autora.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 

2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II.Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC 

e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no 

artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 3º).À Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a extinção 

do processo por abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115591 Nr: 2519-68.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmar Erthal Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais.Cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o 

artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos 

autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC). Apresentada a 

contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. Por outro lado, designo audiência instrução para a data de 

06 de Fevereiro 2018, às 15h30min.Após, realizada a audiência de 

instrução, voltem-me conclusos para análise do pedido de perícia médica. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114199 Nr: 1469-07.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Gomes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o 
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INSS e as demais Autarquias Federais.Cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o 

artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos 

autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC). Apresentada a 

contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. Por outro lado, designo audiência instrução para a data de 

06 de Fevereiro 2019, às 13h30min.Após, realizada a audiência de 

instrução, voltem-me conclusos para análise do pedido de perícia médica. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114980 Nr: 2055-44.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livanice Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para a antecipação 

dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse particular, 

determinando que seja angularizada a relação processual, com a citação 

do INSS, para responder à lide, no prazo definido em lei.Deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra expressamente o 

desinteresse na composição consensual por meio da audiência prevista 

pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o INSS e as demais Autarquias 

Federais, o qual prediz:“(...)a orientação judicial nº 01/2016 do 

Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso da PGF em 

razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, prevista no 

art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos seguintes 

casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui controvérsia fática, 

cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não produzida; (2) 

provas que necessitam ser colhidas em audiência de instrução e 

julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de posse da 

entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas ao órgão 

de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados antes da 

audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, que deverá apresentar 

contestação no prazo da lei.Vindo aos autos a contestação, dê-se vista à 

autora, se presentes algumas das matérias definidas nos artigos 350/351 

do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para saneamento do feito e 

designação de audiência de instrutória.Defiro, porque atendidos os 

requisitos da Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade judiciária em 

favor da demandante, ante a prova, por hora suficiente, de insuficiência 

d e  r e c u r s o s ,  p a r a  c u s t e a r  a s  d e s p e s a s 

processuais.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113296 Nr: 740-78.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113723 Nr: 1082-89.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR JOSENE CEZAR FERRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-43.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON JOSE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo vencido. Aduz o 
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embargante a existência de omissão na sentença em razão do não 

enfrentamento de tese arguida em sede defensiva. Como consabido, não 

há necessidade de se enfrentar todos os argumentos trazidos pelas 

partes, bastando, sobretudo na égide do revogado CPC, fundamentação 

suficiente a acolher ou rejeitar o pedido. No caso, não havendo 

obscuridade, omissão ou contradição na sentença atacada, inviável o 

acolhimento da insurgência, devendo a parte, caso queira, utilizar-se do 

meio próprio para revisão do julgado. Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Sem custas. Intimem-se as 

partes. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-49.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010084-49.2015.8.11.0087. REQUERENTE: VAGNER DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. A parte autora apresentou petição 

pugnando pelo cumprimento de sentença (ID 10333077). Com a 

atualização do débito, preenchidos os requisitos do artigo 524 do CPC, 

INTIME-SE a parte executada para cumprir voluntariamente a obrigação no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá a parte executada 

apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo 

(CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa 

as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GUARANTÃ DO NORTE, 23 de outubro de 2018. Diego 

Hartmann Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-86.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SANTANA DA SILVA OAB - MT21788/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes promovente e promovida, na pessoa de seus 

advogados, para COMPARECEREM a audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 05/12/2018, às 14:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59596 Nr: 2162-47.2018.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2162-47.2018.811.0036

Código: 59596

Ação de Divórcio

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Divórcio proposta por AGNA MESQUITA SANTOS 

RAMOS em face de GERSON RAMOS ALVES, todos bem qualificados nos 

autos.

 Designada audiência de conciliação, as partes litigantes entabularam 

acordo para pôr ao litígio, conforme ata de audiência de fls. 27.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado 

entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. Para isso:

a) DECRETO o divórcio do casal, pondo fim a sociedade conjugal.

b) EXPEÇA-SE mandado ao Cartório Distrital de Vila Operária, 

Rondonópolis/MT, para a devida averbação do divórcio no Livro B nº 011, 

folha 241vº, de forma que a requerente voltará a usar o nome de solteira: 

AGNA MESQUITA SANTOS.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 31/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13171 Nr: 651-63.2008.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton Victorino Feliciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE LUZINI DOS REIS - 

OAB:21712/O, Welson Gaíva Marino - OAB:MT-14.033

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

 VARA ÚNICA

Processo nº 651-63.2008.811.0036

Código: 13171

Decisão.

Vistos etc.

 Postergo a análise do pedido de revogação de prisão preventiva para 

momento posterior à realização da citação do acusado, pois verifica-se 

que até a presente o acusado não foi devidamente citado da presente 

ação penal, ato essencial ao regular processo penal.

 Dessa forma, INTIME-SE o advogado do acusado via DJE para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos declaração de próprio punho do 

acusado, com reconhecimento de firma, de que ele possui plena ciência 

da existência desta ação penal em trâmite.

Após o transcurso do prazo acima estabelecido, não sendo acostada aos 

autos a declaração mencionada, CITE-SE o acusado no endereço 

declinado as fl. 282 e 285, com a expedição de carta precatória à comarca 

de Rondonópolis.

 Juntada a referida declaração pelo acusado ou realizada a citação via 

carta precatória, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 31 de outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58444 Nr: 1726-88.2018.811.0036

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cleide Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Veiga Junior - 

OAB:15390/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 1726-88.2018.811.0036

 Código: 58444

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

100/119), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55901 Nr: 693-63.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 693-63.2018.811.0036

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 24, pois na presente ação 

executória de alimentos, verifica-se que foi adotado o rito processual 

disposto no artigo 528 caput e § 8º do Código de Processo Civil, que não 

permite o meio coercitivo para obrigar o devedor de alimentos ao 

pagamento do crédito alimentício.

Pelo exposto, INTIME-SE a parte exequente, através da Defensoria Pública, 

para que, se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito, com a advertência de observar que o 

rito adotado nesta ação de execução de alimentos é o previsto no art. 528, 

§ 8 do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências

 Guiratinga/MT, 29 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-69.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI OAB - ES30464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para a Audiência Conciliatória designada para o 

dia 13/12/2018, às 13 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a parte 

autora sobre a data designada para a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-54.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE NEVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI OAB - ES30464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para a Audiência Conciliatória designada para o 

dia 13/12/2018, às 13:20 horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora da designação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-39.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI OAB - ES30464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data designada para Audiência Conciliatória, 

13/12/2018, às 13:40 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a parte 

autora da data da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-86.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Termo em pdf

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82543 Nr: 715-72.2017.811.0096

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ISLA GRACIELE GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretoria do Foro da Comarca de Itaúba/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a inicial, ACOLHO A PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do 

CPC.CERTIFIQUE-SE, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautela.Comunique-se a parte requerente da presente decisãoÀs 

providências.Itaúba, 30 de outubro de 2018.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70248 Nr: 509-34.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, RAIMUNDO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Renato de Oliveira 

- OAB:15533-A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Processo nº 509-34.2012.811.0096 (Código 70248)

Requerente: Copel Geração e Transmissão s/a

Requerido: Município de Itaúba/MT e Raimundo Zanon

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos à origem.

Considerando que a sentença prolatada às fls. 159/161 foi mantida 

incólume, cumpra-se integralmente as determinações lançadas no ato 

sentencial.

Intime-se a parte sucumbente da instância recursal para efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios majorados ao máximo legal (fls. 

874/v).

Defiro o petitório de fls. 878, determino que a Secretaria de Vara proceda 

com a alteração da representação processual da parte autora.

Às providências.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70399 Nr: 661-82.2012.811.0096

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Renato de 

Oliveira - OAB:15533-A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269

 Processo nº 661-82.2012.811.0096 (Código 70399)

Requerente: Município de Itaúba/MT

 Requerido: Copel Geração e Transmissão s/a

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos à origem.

Defiro o petitório de fls. 141, determino que a Secretaria de Vara proceda 

com a alteração da representação processual da parte autora.

Às providências.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74717 Nr: 226-06.2015.811.0096

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Autos nº: 226-06.2015.811.0096

Código n°: 74717

Vistos etc.

Considerando o teor da petição de ref. 62, bem como que a parte autora 

constituiu novo patrono nos autos da ação principal (código nº 74522), 

PROMOVA-SE a respectiva alteração da representação nos autos.

 Após, INTIME-SE a parte autora da decisão de ref. 35.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 14 de setembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90486 Nr: 1847-33.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA COMARCA DE ITAÚBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DAS GRAÇAS RAVANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 “Vistos.

 Tendo em vista a incidência da prescrição retroativa, a extinção da 

punibilidade do réu é de rigor.

Considerada a pena concreta aplicada na sentença, constata-se o 

decurso de tempo superior ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a 

saber, 03 (três) anos (art. 109, VI, e 110, § 1º, CP), decorrido entre o 

recebimento da denúncia (04/09/2013) e a prolação da sentença 

(05/06/2017).

 Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a 

consequente extinção da punibilidade do réu, na forma do artigo 107, IV, 

do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, em atenção 

ainda ao princípio da economia processual (STJ-HC 162.084/MG; STJ-HD 

41.228/SP; TRF3-SER 37230/SP; TRF3-AP 56542/SP; TRF4-SER 937/PR).

 Ante o exposto, com base no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do 

Código Penal, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

ESTATAL, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDAE de LUCAS DAS 

GRAÇAS RAVANELLI, quanto ao crime previsto no artigo 129, §9, do 

Código Penal na forma da Lei 11.340/2006.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados/cientes.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45377 Nr: 13-10.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL JORDÃO MILANI, AUREA ANTONIA DE LIMA 

PRADO, JANDIRA DE LIMA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alseri Antônio Aziliero, JOCELI DARK AZILIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pinheiro - OAB:2621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Piacentini - OAB:, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222, Luiz Iori - OAB:7865

 Certifico para os devidos fins, que foram juntadas, às fls. 524/526, a 

pequisa via Bancejud, as quais, entretanto, restaram infrutíferas. Para 

constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74796 Nr: 256-41.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trânsito em julgado da sentença de ref. 65, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com 

finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89624 Nr: 1344-12.2018.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL 

consubstanciada pela denúncia de ref. 01 - fls. 01/03 para CONDENAR 

AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e ABSOLVER LEANDRO JOSÉ 

VOLPATO ALVES da conduta delitiva de tráfico ilícito de drogas, 

capitulada no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da da Lei nº 

11.343/2006, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo 

Penal.Passo a dosar a pena a ser aplicada em estrita observância ao que 

dispõe o artigo 68, caput, do Código Penal. IV

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70428 Nr: 691-20.2012.811.0096

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSDO, OADOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O, Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 691-20.2012.811.0096 (Código 70428)

Requerente: Joana Aparecida dos Santos de Oliveira

 Interditando: Onofre Antonio de Oliveira Filho

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 126, DETERMINO que esta 

Serventia de Vara OFICIE-SE a Secretaria de Saúde deste município, para 

que agende consulta com médico especialista para a realização de perícia 

no interditando, devendo o r. perito se atentar aos quesitos formulados 

pelo Juízo (fls. 73), pelo advogado do réu (fls. 76), e pelo autor (fls. 77).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 30 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77256 Nr: 1197-88.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577

 Processo nº: 1197-88.2015.811.0096 (Código 77256)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jhony Marcondes

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante as apresentações de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando as defesas prévias apresentadas, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 16H30MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório dos 

acusados, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para 

o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII 

da CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 30 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46640 Nr: 386-07.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGÉRIO MARÇAL - 

OAB:12.492 - B

 Processo n° 386-07.2010.811.0096 (Código 46640)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Marcelo Rodrigo dos Santos

Vistos.

Considerando a certidão de fls. 181 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. JOÃO GUEDES CARRARA – OAB/MT 14865/O, a fim de que 

represente o réu.

 Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 30 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45377 Nr: 13-10.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM, AADLP, JDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA, JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pinheiro - OAB:2621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Piacentini - OAB:, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222, Luiz Iori - OAB:7865

 Processo nº 13-10.2009.811.0096 (Código 45377)

Requerente: Miguel Jordão Milani e outros

Requerido: Alseri Antônio Aziliero e outros

Vistos.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fls. 506/509, tendo em vista que a parte 

requerida aportou às fls. 521/522 a matrícula atualizada, demonstrando a 

propriedade do imóvel urbano, correspondente ao Lote n. 02 – Quadra 27, 

matrícula n. 4466, de Jandira de Lima Prado, bem como o registro de 

compra e venda para Antonio Carlos Vicente Roberto, cujo protocolo n. 

16.383 deu-se em 09 de janeiro de 2018.

 Verifica-se que a parte exequente pugnou pela penhora on line da quantia 

de R$ 25.291,45, visto que os executados MIGUEL JORDÃO MILANI, 

portador do CPF: 178.057.160-72; AUREA ANTONIA DE LIMA PRADO, 

portadora do CPF: 435.295.180-34 e JANDIRA DE LIMA PRADO, portadora 

do CPF: 661.753.210-49 ainda não adimpliram o crédito que se encontra 

em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 568 de 701



resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71553 Nr: 829-50.2013.811.0096

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL, MIRNA MAFFI DICKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, JOSÉ MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:OAB/MT 7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, Mateus Menegon - OAB:11.229-B

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA às partes REQUERIDAS, através de seu advogado, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 551,16 ( quinhentos e cinquenta e um reais 

e dezesseis centavos), a que foram condenados nos termos da r. 

sentença sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição dos nomes e CPFs das partes 

requeridas junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no art. 612, § 5º da CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de 

Itaúba-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47998 Nr: 125-71.2012.811.0096

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, YPDM, CPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - 

OAB:16483

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECI CRUZ RAMIRO, Cpf: 

58235990997, Rg: 878.111, Filiação: Luiz Cruz Ramiro e Silvana Brites 

Ramiro, data de nascimento: 19/12/1968, brasileiro(a), natural de 

Itaguajé-PR, segurança patrimonial, Telefone 66 9643-3132. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do representante do ESPÓLIO da parte acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para, nos termos do 

Art. 7º do Provimento 12/2017 - CGJ, efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 525,93 (quinhentos e vinte e cinco reais e 

noventa e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

prolatada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital. O valor informado deverá ser recolhido num único 

boleto, discriminando de forma separada o valor das custas, sendo R$ 

390,57 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) e o 

valor da taxa, qual seja R$ 135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e 

seis centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, preencher os campos com o número único do 

processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 31 de outubro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76577 Nr: 967-46.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJS, JdLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA às partes REQUERENTES, advogado em causa própria, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.132,04 ( um mil cento e trinta e dois reais 

e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF das partes requerentes 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, 

§ 5º da CNGC/TJMT. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de 

Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79494 Nr: 993-10.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERENTE, advogado em causa própria, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 617,35 ( seiscentos e dezessete reais e 

trinta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º 

da CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 203,95 (duzentos e três reais e 

noventa e cinco centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 
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e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 1120-45.2016.811.0096

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO M. S. M. L. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

a teor do art. 487, inciso I, do CPC, de modo a DEFERIR a restituição à 

requerente do Caminhão/Trator, marca/modelo Scania/R 500 A6X4, ano 

2008/2009, placas NJQ-1969, chassi 9BSR6X400973635713, renavam 

00986133329, cor azul. LAVRE-SE o termo de entrega e o efetive. 

OFICIE-SE a Autoridade Policial Rodoviária Federal do Município de Nova 

Santa Helena/MT para a entrega do bem à requerente.Eventuais custas e 

despesas por conta da requerente. Sem honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO, feitas as anotações e baixas de estilo.De Colider/MT para 

Itaúba/MT, 14 de novembro de 2016.Walter Tomaz da CostaJuiz de Direito 

de Substituição Legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91238 Nr: 2286-44.2018.811.0096

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELBIO ROBERTO VOLKEIS EIRELI, RAFAEL LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Alves de Sá - 

OAB:24.654/MT, EDILO TENORIO BRAGA - OAB:14070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, AUTORIZO a entrega da madeira apreendida nos autos, e 

diante da ausência de local apropriado, nomeio RAFAEL LODI, como 

depositário fiel da carga, pelos motivos acima elencados. Proceda-se a 

entrega da madeira mediante a feitura e assinatura do competente termo 

de responsabilidade e termo de nomeação de depositário fiel do 

bem.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Itaúba, 31 de 

outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Edital

PORTARIA Nº. 35/2018/ADM

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e etc...

CONSIDERANDO que o número reduzido de inscrições para o processo 

seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de 

Fisioterapia e Psicologia, do Programa "Bem Viver", conforme Edital nº 

13/2018/ADM.

R E S O L V E:

TORNAR PÚBLICO, para ciência dos interessados, a prorrogação das 

inscrições para o Processo Seletivo para Credenciamento de 

Fisioterapeuta e Psicólogo, visando a formação de cadastro de reserva.

A inscrição deverá ser efetuada exclusiva e pessoalmente, no endereço: 

Rua Mato Grosso nº 140, centro, Fórum de Justiça, a partir das 13:00 

horas do dia 12/11/2018 até às 18:00 horas de 23/11/2018.

Ficam mantidos os demais termos da Portaria n. 13/2018/ADM de 19 de 

setembro de 2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52389 Nr: 2896-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Raimundo da Silva, Junio Santos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos em correição.

Designo para o dia 06 de novembro de 2018, às 12h45min, audiência para 

inquirição da testemunha.

Comunique-se o Juízo Deprecante, informando o número da presente 

deprecata, para eventual pedido de informações, solicitando ainda, se for 

o caso, que seja encaminhado cópia do depoimento prestado na fase 

inquisitorial.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52364 Nr: 2878-38.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilze Maria Manosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, Banco 

BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUÊS DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos em correição.

Considerando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão 

de ref. 15, em sede de juízo de retratação mantenho-a por seus próprios 

fundamentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59412 Nr: 2230-24.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI 

- OAB:23616-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade rural na 

condição de segurado especial, ajuizada por Iraci Domingos dos Santos, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício denominado aposentadoria por idade rural condição de segurado 

especial.

Com a exordial juntou documentos, e pugnou pelos benefícios da justiça 

gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 570 de 701



Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13045 Nr: 341-79.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trevisan e Trevisan Ltda-ME, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zortéa Antunes - 

OAB:13.439-E/MT, Carlos Eduardo Silva e Souza - OAB:7216/MT, 

HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se o Requerido Banco Itaú Unibanco S/A acerca do 

desarquivamento dos autos, informando que o feito aguardará em cartório 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, com ou sem providência da parte, retorne os autos ao arquivo com 

as baixas.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47829 Nr: 338-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

Intime-se o Réu, na pessoa de sua defensora dativa nomeada, para que 

apresente memoriais escritos no prazo legal (art. 403, § 3º, do CPP).

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8952 Nr: 1061-59.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lopes da Silva, Voney Pereira da Silva, 

Fernanda Martinez Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT-6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que, os requeridos alteraram sua 

residência sem a devida comunicação a este Juízo, dessa forma, com 

fundamento no parágrafo único do art. 274, do CPC, REPUTO como válidas 

as intimações direcionadas nos autos à partes e, consequentemente, 

DETERMINO que a secretaria certifique o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos, REMETENDO-SE, na sequência, os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31106 Nr: 969-71.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rodrigues Saldanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado à fls. 160, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV), referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento de levantamento dos valores 

vinculados aos presentes autos.

 EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme requerido na petição de 

fls. 163 dos autos.

No mais, AGUARDE-SE o efetivo pagamento do precatório expedido em 

favor da R equerente.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31984 Nr: 800-50.2013.811.0047

 AÇÃO: Guia de recolhimento (arts. 105, 106 e 107 da LEP)->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Reis Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os serviços advocatícios prestados, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 207 dos autos, para e ARBITRAR honorários à ilustre 

causídica Dr.ª Katya Regina Novak de Moura, inscrita na OAB/MT n.º 

15.989, no importe de 05 URH, conforme Tabela XIX, item 29.2, da OAB do 

Estado de Mato Grosso, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso, 

na forma do art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão.

 No mais, uma vez integralmente cumpridas as determinações contidas na 

sentença de fls. 198 dos autos, REMETA-SE o feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31633 Nr: 417-72.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do documento de fls. 75 dos autos, DETERMINO a 

intimação para arte autora, por seu advogado, via DJE, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do referido documento, 
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requerendo o que entender pertinente.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, e será interpretado concordância tácita com o 

pagamento, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação/sentença.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1867 Nr: 133-50.2002.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez, Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zélia de Barros, Gerci Gomes de 

Miranda, Oscalina Marques de Miranda, Maria Aparecida de Lana, Carlos 

Alberto de Lanas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT 8.311, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:3.560-A, 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT, Uemerson 

Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, constata-se que o executado Gerci Gomes 

Miranda, em que pese ter sido citado às fls. 153/154, até o presente 

momento não se manifestou e não constituiu defensor. Dessa forma, 

DETERMINO que a intimação acerca da indisponibilidade de bens 

determinada na decisão de fls. 433 seja efetivada mediante mandado de 

intimação, fazendo-se consignar as observações e advertências 

constantes da referida decisão.

INTIME-SE, as parte, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13808 Nr: 818-76.2010.811.0047

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanuza de lana Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910

 Vistos.

DETERMINO que a secretaria efetive as diligências necessárias no sentido 

de certificar se a sentença proferida às fls. 150/151 dos autos, transitou 

em julgado, em caso positivo, considerando que até o presente momento a 

parte requerente não se manifestou nos autos requerendo o cumprimento 

da sentença, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8282 Nr: 485-66.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Pedrosa dos Santos, Valdete Ribeiro de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT-6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o presente feito permaneceu suspenso por mais de 01 

(um) ano sem qualquer providência da parte exequente no sentido de 

encontrar bens passíveis de penhora, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos 

autos nos termos do art. 921, § 2º, do CPC, iniciando, desde então, a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente, a teor do §4º, do art. 921, 

do Codex.

Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo prescricional.

CONSIGNE-SE o arquivamento, com as respectivas datas na capa dos 

autos.

INTIME-SE a parte exequente, através de sua advogada, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32491 Nr: 1364-29.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESER LOPES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 Vistos.

DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências necessárias no 

sentido de efetivar a intimação do denunciado acerca do inteiro teor da 

sentença proferida nos autos, bem como para que informe seus dados 

bancários para transferência do saldo remanescente do valor pago a titulo 

de fiança, mediante confecção de carta precatória direcionada ao Juízo da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, fazendo-se consignar o endereço 

noticiado às fls. 121 dos autos.

Havendo êxito na diligência supra, DETERMINO que a secretaria 

providencie o integral cumprimento da sentença proferida nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7550 Nr: 2405-12.2005.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que, a sentença proferida nos autos 

transitou em julgado e, apesar de devidamente intimados do retorno dos 

autos da instância superior às partes permaneceram inertes (fls. 236 e 

238), assim REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3486 Nr: 366-13.2003.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT - Consultoria Aimorés Ltda., Julimar Torres 

Coelho Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Vistos.

Considerando que o presente feito permaneceu suspenso por mais de 01 

(um) ano sem qualquer providência da parte exequente no sentido de 

encontrar bens passíveis de penhora, DETERMINO o arquivamento dos 
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autos, passando, desde então a correr o prazo da prescrição 

intercorrente, nos termos do § 2°, do art. 40, da Lei n. 6.830/80, podendo, 

a qualquer tempo, os autos serem desarquivados para prosseguimento da 

execução (§ 3°, do art. 40, da Lei n.º 6.830/80).

 Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados bens em nome do devedor, DÊ-SE vista à exequente, 

mediante remessa dos autos, nos termos do §1°, do art. 183, do CPC para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da prescrição 

intercorrente, conforme dispõe o § 4°, do art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

CONSIGNEM-SE a suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas 

na capa dos autos.

INTIME-SE a parte exequente, mediante remessa dos autos acerca da 

presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9975 Nr: 960-85.2007.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO PEREIRA RESENDE, MARIA ROSA 

RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB-MT 13.944-A, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680-MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB-MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:MT-12060

 Decisão->Determinação

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, requerendo 

o que entender pertinente.

Apresentada manifestação da parte autora ou decorrido o prazo fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2291-53.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva, 

Nilson Peu da Silva Junior, Dorico Ogenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:8443, 

Etelminio Arruda Salomé Neto - OAB:9869-MT, Marcelo Machado 

de Oliveira - OAB:11048-B, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24.554/O, Wanessa Morais Santos - OAB:OAB/MT 19.453

 Visto.

Ciente do acórdão que denegou a ordem no habeas corpus impetrado pelo 

denunciado RAFAEL DA SILVA (fls. 793/807).

Em prosseguimento ao feito, DETERMINO que a Secretaria dê integral 

cumprimento à decisão de fls. 785.

No mais, tendo em vista o retorno da carta precatória de oitiva do 

informante E. L. L. C (fls. 766/777), INTIMEM-SE os sujeitos processuais 

para requerimento de possíveis diligências, na fase do art. 402 do CPP, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo diligências ou transcorrido o prazo sem manifestação das 

partes, desde já, declaro encerrada a instrução processual e concedo o 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para apresentação de alegações 

finais, na forma de memorais, iniciando-se pelo Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41583 Nr: 1287-15.2016.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Grizoste de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de pedido de requisição de informações formulado pela parte 

autora a fim de obter possíveis endereços da parte requerida.

 Tendo em vista que a parte autora demonstrou ter esgotado os meios 

disponíveis para averiguação e o princípio da cooperação, DEFIRO o 

pedido formulado nos autos (ref. 42), para consulta aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD e INFONJUD), com o fim 

de obter o endereço da parte requerida, devendo ser observado os dados 

constantes na qualificação inicial.

 Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados nos autos, CUMPRA-SE o mandado de busca e apreensão.

 Caso os endereços encontrados sejam idênticos aos que foram 

diligenciados, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40125 Nr: 544-05.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisando detidamente os autos, verifico que o direito 

controvertido admite composição, todavia não houve tentativa de 

composição amigável em juízo.Deste modo, por ser possível a realização 

do ato conciliatório a qualquer momento (art. 139, inciso V, CPC), e que 

incumbe aos Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do 

Ministério Público, estimular a solução consensual dos conflitos, DESIGNO 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de março de 2019, às 

15h00, considerando a necessidade de cumprimento de carta precatória 

para citação/intimação, a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.(...).Frustrada a tentativa de 

conciliação, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e 

da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC):a)a necessidade e pertinência de 

cada uma, de forma a estabelecerelação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, 

CPC), sob pena de indeferimento;b) caso a prova pretendida pela parte 

não possa por ela ser produzida, deverá apontar de forma coerente e 

jurídica o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à 

distribuição do ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC);c) após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, 

esclarecer se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais 

questões de direito entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC).Transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se e TORNEM conclusos para verificação da 

necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou então análise da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, 

CPC).Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 47504 Nr: 564-25.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KELEM SACRLAT ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCOM DOUGLAS DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista que a audiência de tentativa de conciliação não se realizou 

em virtude da ausência do requerido, por falta de citação, e que os 

moradores do local indicado na exordial afirmaram tratar-se de pessoa 

desconhecida (certidão de fls. 58), DETERMINO a intimação da parte 

autora, na pessoa de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Apresentado endereço diverso do que consta nos autos e havendo 

manifestação de desinteresse na tentativa de composição amigável em 

audiência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, devendo ser cientificada de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II).

 Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridos os atos anteriores, ABRA-SE vista ao Ministério Público, após, 

VOLTEM os autos conclusos.

Caso contrário, VOLTEM os autos conclusos para redesignação de 

audiência conciliatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47796 Nr: 733-12.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerido foi citado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias (fls. 

53/54), entretanto não compareceu à audiência de conciliação.

A Requerente informou que o Requerido trabalha na “Mineradora Apoena” 

na cidade de Pontes e Lacerda, e requereu a expedição de ofício a seu 

empregador para desconto dos alimentos em folha de pagamento.

Considerando as circunstâncias acima delineadas, defiro o requerimento 

de fls. 49. OFICIE-SE ao empregador do Requerido, para que proceda ao 

desconto de 30% (trinta por cento) do salário mínimo em sua folha de 

pagamento, devendo o montante ser transferido para a conta-poupança à 

disposição da genitora da Requerente - Josiane Aparecida Alves Macedo 

(AGÊNCIA 3439, Conta Poupança 00018239-4, Caixa Econômica Federal), 

bem ainda, solicitando informações sobre seu rendimento bruto, 

descontos especificados e líquidos.

Faça constar no ofício a advertência ao empregador do executado de que 

o desconto deverá ocorrer a partir da primeira remuneração posterior do 

executado, a contar do protocolo do ofício, e que o não cumprimento da 

determinação o sujeitará à responsabilização por crime de desobediência, 

nos termos do § 1º, do art. 529, do CPC.

No mais, CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para a apresentação de 

defesa.

 Após, INTIME-SE a parte autora para apresentar impugnação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpridos os atos anteriores, ABRA-SE vista ao Ministério Público, após, 

VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49824 Nr: 1919-70.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELLEN CAROLINE AIRES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Trata-se de Ação de Alimentos com pedido de indenização por 

abandono material e afetivo c/c pedido de liminar proposta por ELLEN 

CAROLINE AIRES CARDOSO em face de ANTÔNIO JOSÉ CARDOSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.(...) Desta feita, por ora, ante a 

falta de evidência da probabilidade do direito INDEFIRO o pedido liminar. - 

Da Audiência de Conciliação – Considerando a nova sistemática do Código 

de Processo Civil em vigor que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), a ser promovida pelo Estado e 

estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do 

Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa de 

conciliação/mediação para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 13h30, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC.(...) Sendo frutífera a audiência de conciliação/mediação, 

TORNEM-ME os autos conclusos para deliberação.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49350 Nr: 1609-64.2018.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE DA SILVA VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DE SOUZA FERREIRA 

- OAB:146801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Após a retirada da meação, a outra parte será dividida em partes 

iguais pelos 04 (quatro) herdeiros cabendo a cada um deles o equivalente 

12,5 % dos bens.Requereram abertura de inventário e partilha dos bens 

deixados pelo de cujus, nomeando para tanto, como inventariante a 

herdeira Sr.ª Edilene da Silva Vieira Santos; a intimação posterior para 

apresentar as primeiras declarações; a procedência da ação.Por fim, 

atribuíram à causa o valor de R$ 355.400,00 (trezentos e cinquenta e 

cinco mil e quatrocentos reais), requerendo a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita.Com a inicial vieram os documentos de fls. 

06/55 dos autos.Na decisão de fls. 58 dos autos foi indeferido o pedido de 

assistência judiciaria determinando-se o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nomeando-se 

como inventariante a herdeira Edilene da Silva Vieira Santos.Aportou aos 

autos às fls. 61/62 dos autos o comprovante de pagamento das custas 

processuais.Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido.- Do recebimento da inicial –RECEBO à inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, c/c com os artigos 

610 a 615 e 660, todos do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.No mais, considerando que 

já houve a nomeação da inventariante, determino a sua intimação, através 

de seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

primeiras declarações, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha.Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestação.Na 

sequênc ia ,  REMETAM-ME os  au tos  conc lusos  pa ra 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45918 Nr: 1963-26.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:, 

MAYRLA THANDRA MARTINS - OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a Secretaria dê integral cumprimento aos comandos 
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insertos na decisão de fls. 178.

INTIME-SE a parte Autora na pessoa de sua advogada para se manifestar 

acerca das informações fornecidas pelo INSS e pela Caixa Econômica 

Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Às providências.

 Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43027 Nr: 340-24.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE o perito subscritor do laudo pericial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da impugnação apresentada pela 

parte autora às fls. 59/61, prestando os esclarecimentos necessários 

para sanear as contradições, omissões ou obscuridades apontadas.

 Após, DÊ-SE vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, fazendo os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49070 Nr: 1446-84.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito, assim como as 

condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de igual forma 

não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. Não há fatos incontroversos.Fixo matéria 

fática controvertida, a qualidade de segurada da parte requerente, o 

cumprimento da carência e a existência de causa incapacitante para o 

desempenho de atividade laboral.No presente caso, a realização de 

exame médico-pericial revela-se como meio imprescindível para verificar a 

incapacidade laboral da parte autora (art. 42, da Lei n. 8.213/91).Diante 

dessa perspectiva, defiro a produção de prova pericial, requerida pelas 

partes.NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, 

inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua Coronel 

José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (e-mail: 

medicinacaceres@hotmail.com), (...)Com o laudo pericial nos autos, VISTA 

ÀS PARTES para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, 

§1º, do CPC), consignando-se que o silêncio será interpretado 

concordância com o laudo.h)Com a manifestação das partes, ou decorrido 

o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o pagamento dos honorários 

periciais através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita 

da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 

305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33849 Nr: 1059-11.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA, Geaze de 

Souza Azevedo, JOSIANE FRANCINI AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS PUBLICAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DE LIMA 

MARQUES - OAB:OAB/SP 238.811, EDUARDO ROMOFF - OAB:OAB/SP 

126.949, NORIVALDO PASQUAL RUIZ - OAB:OAB/SP 167.314, PAULO 

RICARDO GOIS TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 154.338

 Visto.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA, 

representado por seus sócios empresários GEAZE DE SOUZA AZEVEDO 

e JOSIEANE FRANCINI AZEVENDO, em desfavor de LS PUBLICAÇÕES 

EIRELI, todos devidamente qualificados na peça vestibular.(...)DEFIRO a 

produção de provas documentais, ressaltando às partes que deverão, 

caso queiram, no prazo legal, juntar documentos novos quando 

destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou 

para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435, 

CPC).Havendo juntada de documentos, dê-se vista à parte contrária, nos 

termos do art. 437, §1º, do CPC.DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. (...) Consigno que, nos termos do § 1º do art. 357, do 

CPC, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34028 Nr: 1169-10.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CASSIMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE o perito subscritor do laudo pericial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da impugnação apresentada pela 

parte autora às fls. 132/133, prestando os esclarecimentos necessários 

para sanar as contradições, omissões ou obscuridades apontadas.

 Após, DÊ-SE vista às partes para se manifestarem, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, fazendo os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34444 Nr: 1390-90.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:16305/O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE o perito subscritor do laudo pericial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da impugnação apresentada pela 

parte autora às fls. 175/179, prestando os esclarecimentos necessários 

para sanar as contradições, omissões ou obscuridades apontadas.

 Após, DÊ-SE vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, fazendo os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 35901 Nr: 543-54.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Considerando que o perito nomeado, apresentou escusas à 

nomeação que lhe foi conferida, alegando estar impedido de exercer o 

encargo por ter acompanhado a parte requerente extrajudicialmente, 

DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo atribuído nestes autos e, por 

conseguinte, para a realização da pericia médica, NOMEIO o Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com 

endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5  ( e - m a i l : 

medicinacaceres@hotmail.com), (...) Com o laudo pericial nos autos, 

VISTA ÀS PARTES para se manifestare no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

477, §1º, do CPC), consignando-se que o silêncio equivalerá à 

concordância com o laudo.h)Com a manifestação das partes, ou decorrido 

o prazo in alb, REQUISITE-SE o pagamento dos honorários periciais 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014.Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima, ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, PROMOVAM a conclusão dos 

autos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36540 Nr: 794-72.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIMA DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerido às fls. 99/100.

Reitere-se o ofício de fls. 78, a fim de que sejam prestadas as 

informações/esclarecimentos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

responsabilização por crime de desobediência e incidências das demais 

sanções cabíveis.

Com a resposta ou decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

autora para requerer o prosseguimento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39946 Nr: 481-77.2016.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que a parte requerida não foi encontrada no endereço 

informado nos autos, providencie-se a CITAÇÃO por edital de MARCOS 

PEREIRA DOS SANTOS, com prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar 

defesa no prazo legal, devendo constar a advertência prevista no art. 

344, do CPC.

 Decorrido o prazo sem que a parte requerida se manifeste, certifique-se. 

Por corolário, desde já, fica declarada a revelia e, nos termos do art. 72, 

inciso II, do CPC, NOMEIO curador especial do requerido, o douto 

advogado, Dr. EDIMAR RODRIGUES DA SILVA, inscrito na OAB/MT, nº 

15531.

Havendo citação por edital e inércia da parte requerida, INTIME-SE o 

causídico acima nomeado para manifestar aceitação do múnus que lhe foi 

atribuído, bem como defesa correspondente.

Aportada aos autos a contestação do Requerido, INTIME-SE a parte autora 

para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as etapas acima, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público e, após, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito.

Em tempo, a teor da cota ministerial, INTIME-SE a parte autora para 

informar qual a data/período programada para viagem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41962 Nr: 1484-67.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT, Gilmar Alves Ferreira - OAB:7092-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Executado reconheceu o débito 

exequendo, efetuou o pagamento de 30% do valor devidamente atualizado 

e pugnou pelo parcelamento do débito remanescente em 04 (quatro) 

parcelas iguais e sucessivas.

Em que pese não ser possível o parcelamento em sede de cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 916, §7º, do CPC, saliento que o fim do 

processo executivo é a satisfação do débito, de modo que nada impede a 

aplicabilidade desta benesse à rito diverso, principalmente se os atos 

foram praticados com supedâneo nos princípios da boa-fé processual e 

cooperação.

 Desta feita, como a execução corre no exclusivo interesse do credor, 

INTIME-SE a parte Exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar-se, conforme preceitua o art. 916, § 1º, do CPC.

Advirto que, enquanto não for apreciado o requerimento, o executado 

deverá depositar as parcelas vincendas, que poderão ser levantadas pela 

parte exequente, a teor do § 2º, do art. 916.

Após a manifestação da parte exequente, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público, em seguida, VOLVAM-ME os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru-MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38734 Nr: 99-84.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Visto.

Designada perícia judicial a parte autora deixou de comparecer para ser 

examinada, não justificando sua ausência, conforme informado pelo perito 

judicial (fls. 221/222).

Assim, para evitar futura alegação de cerceamento ao direito de defesa, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia, apesar de ter sido devidamente intimada, 

sob pena de PRECLUSÃO da prova e julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33801 Nr: 1020-14.2014.811.0047
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZENIRA DE FREITAS SCHOENHERR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B, Silvio Luiz 

Gomes da Silva - OAB:OAB/MT 17.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo a natureza da ação, devendo constar 

“cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou, no prazo de 30, (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou julgada 

improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da 

obrigação. Após, sobre a RPV ou precatório expedido, OUÇAM-SE as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução n. 

458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como remessa ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução Presi. 32 do 

TRF1.

 AUTORIZO, havendo requerimento expresso do credor, que no caso de 

impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, seja, desde 

logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 535, 

§4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada de informação de pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 639-64.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que, conforme pontuou a Autarquia, há de ser acolhida, consoante 

estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e Súmula 85 do 

STJ. Não havendo outras prejudiciais ou preliminares a serem analisadas e 

inexistindo causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.

(...).Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14h30.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser no 

máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove, em cinco dias, a respectiva distribuição 

no juízo deprecado.Consigno que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, 

as partes tem o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47282 Nr: 445-64.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldair Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que, conforme pontuou a Autarquia requerida, há de ser acolhida, 

consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

súmula 85 do STJ.(...) .Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 27 de NOVEMBRO de 2018, às 15h00.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser no 

máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), 

dispensando-se a intimação do juízo, ressalvando-se as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública.Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove, em cinco dias, a respectiva distribuição 

no juízo deprecado.Consigno que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, 

as partes tem o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47289 Nr: 446-49.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, presentes os pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular, assim como as condições da ação.Não 

há preliminares a serem analisadas, de igual forma não há nulidades a 

serem sanadas.Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, 

com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, impulsionando-o para fase 

instrutória.Não há fatos incontroversos.Fixo matéria fática controvertida a 

qualidade de segurada, o cumprimento da carência e a existência de 

causa incapacitante para o desemprenho de atividade laboral.Considero 

que a realização de exame médico-pericial revela-se como meio 

imprescindível para verificar a incapacidade laboral da parte autora (art. 

42, da Lei n. 8.213/91).Diante dessa perspectiva, defiro a produção de 

prova pericial, requerida pelas partes.NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 
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ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço 

profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, 

telefone (65) 3223-2405 (e-mail: medicinacaceres@hotmail.com), (...).Por 

fim, com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

ou sendo necessário decidir de maneira diversa, promova-se a conclusão 

dos autos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 1138-87.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do 

CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial 

de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo 

nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do 

CPP. Defiro requerimento Ministerial, para tanto, determino a EXPEDIÇÃO 

de Cartas Precatórias, na forma requerida, fazendo constar o nome da 

advogada dativa nomeada para promoção da defesa do denunciado, com 

o fim de que seja intimada, ao menos via DJE, da designação de data das 

audiências para cumprimento dos atos deprecados. Defiro a CONDUÇÃO 

COERCITIVA da testemunha Jose Marcos Rosa da Silva, tendo em vista 

que, conforme se extrai da referencia 104, foi devidamente intimada para 

o ato e não compareceu ou apresentou justificativa. Suspendo o ato pelo 

tempo necessário para a realização da diligência. Tendo em vista que a 

diligência de condução coercitiva restou frustrada, DESIGNO audiência em 

continuação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 14h. CONDUZA 

COERCITIVAMENTE a testemunha faltante. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37467 Nr: 1075-28.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio dos Santos, Francisco dos 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Considerando a ausência do denunciado FRANCISCO, bem como de seu 

defensor, NOMEIO para promover a sua defesa a Douta causídica Drª 

Katya Regina Novak de Moura.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

Tendo em vista a referência à testemunha Beatriz Vieira Bitencourt no 

depoimento colhido, nesta oportunidade, da vítima Nicolly Alpino Rodrigues, 

e o fato de não ter sido arrolada pelas partes, DETERMINO sua inquirição 

como testemunha do juízo. Considerando que o denunciado Francisco dos 

Santos Souza, mudou de endereço e não informou ao juízo (fls. 99), 

frustrando o ato de intimação para esta solenidade, DECRETO-LHE a 

revelia, nos termos do artigo 367 do CPP. HOMOLOGO a desistência da 

testemunha Fabiana Ferreira de Souza, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, ante a concordância da defesa técnica. Defiro a juntada na forma 

do requerimento ministerial, na fase do art. 402 do CPP. Não havendo 

pedido de outras diligências cuja necessidade tenha origem em 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por encerrada a 

instrução processual.

 Nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo às partes o prazo 

sucessivo de cinco dias para apresentação de memoriais, a iniciar-se pelo 

Ministério Público.

 Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes intimados. 

Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 751-04.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Braulino de Melo, Fabrício de Almeida 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

DEFIRO a juntada de gravação de entrevista, na forma requerida pela 

defesa técnica. DEFIRO requerimento do Ministério Público, para tanto, 

ABRA-SE vista dos autos após a juntada requerida pela defesa dos 

denunciados. Não havendo pedido de outras diligências cuja necessidade 

tenha origem em circunstâncias ou fatos apurados na instrução, desde já 

dou por encerrada a instrução processual. Nos termos do artigo 403, § 3º, 

do CPP, concedo às partes o prazo sucessivo de cinco dias para 

apresentação de memoriais, a iniciar-se pelo Ministério Público. Não 

havendo alegações de nulidades, saem os presentes intimados. Publicada 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43318 Nr: 517-85.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Duarte Cintra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

DECRETO a revelia do denunciado, nos termos do artigo 367 do CPP, tendo 

em vista que mudou de residência e não informou o novo endereço ao 

juízo. Defiro o requerimento ministerial, para tanto, EXPEÇA-SE carta 

precatória para oitiva de Roberto Soares Pereira, solicitando ao Juízo da 

Comarca de Paranatinga seus préstimos para o cumprimento. Com o 

retorno da missiva, ABRA-SE vista às partes. Nada sendo requerido, 

desde já declaro encerrada a fase instrutória e DETERMINO que as partes 

apresentem alegações finais, na forma de memoriais, de forma sucessiva 

e no prazo legal. Após, façam os autos conclusos para prolação de 

sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42808 Nr: 195-65.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA proposta por 

RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face de COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, ambos qualificados nos autos.(...), RECEBO a petição 

inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, motivo pelo qual não se 

admite autocomposição, eis que não envolve interesse somente das 

partes em litígio.CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (em lugar 

incerto e não sabido), bem como os eventuais interessados e 

desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia, 

atentando-se o Sr. Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se a 

CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentar contestação (art. 246, § 3º, CPC), e que não apresentada 

contestação, serão presumidos verdadeiros os fatos articulados na inical 

(arts. 344 do CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os 

representantes da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, 

encaminhando a cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a 

instrui.Decorrido os prazos para contestação e manifestação das 

Fazendas Públicas, bem como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50822 Nr: 2466-13.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelaine Prazeres de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada por SUELAINE PRAZERES DE SOUZA, em 

face da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, ambos qualificados nos autos.(...)RECEBO a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo Diploma Legal.- Da 

Assistência Judiciária – DEFIRO a gratuidade da justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte autora de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do §3º, do art. 99, do CPC.- Da Audiência de Conciliação – 

Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o 

qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do 

CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, e que a 

parte autora manifestou interesse m designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 14h30min., a ser realizada no 

Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 

Cite-se/Intime-se, a parte requerida para comparecer à audiência de 

conciliação designada, devendo constar no mandado as advertências do 

art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC.Com as comunicações feitas, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).Cientifique-o de que o prazo para oferecer 

contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do 

CPC).Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46015 Nr: 2031-73.2017.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 32/35 dos autos, DEFIRO o pedido 

de assistência judiciária, com as ressalvas do § 3°, do art. 98 do CPC.

No mais, com fundamento no art. 178, inciso II, do CPC, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para que se manifeste.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44488 Nr: 1171-72.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerimento formulado às fls. 79/80.

Cumpra-se a integralmente a decisão de fls. 57/58.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44953 Nr: 1441-96.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermínia Antunes Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Tendo em vista que o perito nomeado foi regularmente intimado e 

não se manifestou no prazo estipulado, DESTITUO/SUBSTITUO-O do 

encargo atribuído nestes autos e, por conseguinte, para a realização da 

perícia médica, NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 

(e-mail: medicinacaceres@hotmail.com), (...) INTIMEM/CIENTIFIQUEM as 

partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, para ciência 

(art. 474, caput, do CPC) e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado, devendo estar munido de documentos 

pessoais, dos prontuários e laudos médicos atualizados para análise do 

perito;e)Caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres.f)O 
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laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC).g)Com o laudo pericial nos 

autos, VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o silêncio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo.h)Com a manifestação das 

partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais através do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do 

art. 22 da Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

PROMOVAM a conclusão dos autos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37112 Nr: 971-36.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Considerando que o perito nomeado, apresentou escusas à 

nomeação, alegando estar impedido de exercer o encargo por ter 

acompanhado a requerente extrajudicialmente (ref.  72) , 

DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo atribuído nestes autos e, por 

conseguinte, para a realização da pericia médica, NOMEIO o Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com 

endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5  ( e - m a i l : 

medicinacaceres@hotmail.com), (...) Caso haja, INTIMEM-SE os 

Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum de quinze (15) 

dias, seus pareceres.f)O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como, emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC).g)Com o 

laudo pericial nos autos, VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre 

ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.h)Com 

a manifestação das partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE o pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, PROMOVAM a conclusão dos 

autos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 1507-13.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE o perito subscritor do laudo pericial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da impugnação apresentada pela 

parte autora às fls. 77/78, prestando os esclarecimentos necessários 

para sanear as contradições, omissões ou obscuridades apontadas.

 Após, DÊ-SE vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, fazendo os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37795 Nr: 1205-18.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Barbosa Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que do eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

poderá decorrer efeitos infringentes, INTIME-SE a Embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do referido 

recurso, a teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39170 Nr: 238-36.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARIA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo a natureza da ação, devendo constar 

“cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou julgada 

improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da 

obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, OUÇAM-SE as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução n. 

458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como remessa ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução Presi. 32 do 

TRF1.

 AUTORIZO, havendo requerimento expresso do credor, em caso de 

impugnação parcial, que a parte não questionada, seja, desde logo, objeto 

de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 580 de 701



 Cod. Proc.: 39392 Nr: 310-23.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho as justificativas apresentadas pela Requerente às fls. 71, ao 

passo que DETERMINO a INTIMAÇÃO do perito judicial para que reagende 

data, hora e local para realização da perícia médica. Advirto que a data 

designada para a realização da perícia deverá observar prazo mínimo de 

30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação e comparecimento das 

partes.

Declinada a data pelo expert, INTIMEM-SE as partes, observando-se os 

demais comandos da decisão de fls. 55/56, no que for pertinente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 206-65.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de formulado às fls. 105, haja vista que o Requerido 

apresentou comprovantes da implantação do benefício às fls. 97/99.

INTIME-SE a parte Autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze), sob pena de arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35417 Nr: 318-34.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB-MT 

8.184-A

 Vistos.

Tendo em vista que a parte Requerida juntou comprovante de pagamento 

dos honorários periciais (fls. 206/208), DETERMINO que a Secretaria dê 

integral cumprimento à decisão de fls. 192.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35422 Nr: 320-04.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Acolho as justificativas apresentadas pela Requerente às fls. 128, ao 

passo que DETERMINO a INTIMAÇÃO do perito judicial para que reagende 

data, hora e local para realização da perícia médica. Advirto que a data a 

ser designada para a realização da perícia deverá observar ´prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação e comparecimento das 

partes.

Declinada a data pelo expert, INTIMEM-SE as partes, observando-se os 

demais comandos da decisão de fls. 105/106, no que for pertinente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43236 Nr: 459-82.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENI PREVIDELI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designada perícia judicial a parte autora deixou de comparecer para ser 

examinada, não justificando sua ausência, conforme informado pelo perito 

judicial (fls. 61).

Assim, objetivando evitar futura alegação de cerceamento ao direito de 

defesa, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, justificar o não comparecimento à perícia, para 

a qual a parte foi devidamente intimada, sob pena de PRECLUSÃO da 

prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Em igual prazo, deverá se manifestar acerca do teor do ofício juntado pela 

Assistente Social às fls. 59.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49899 Nr: 1965-59.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jany Ferreira de Souza, BRUNO VINICIUS FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de ação previdenciária para concessão de pensão por 

morte, ajuizada por B. V. F. de O., devidamente representado por sua 

genitora e também autora JANY FERREIRA DE SOUZA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados nos autos.(...). 

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319 do Código de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 321 do 

mesmo Diploma Legal.DA GRATUIDADE DA JUSTIÇADiante dos 

documentos apresentados nos autos e da natureza da demanda, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃOAtravés 

do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório implicaria morosidade ao feito, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.DA CITAÇÃOCITE-SE a 

Autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificada de 

que não respondendo presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 

345, inc. II). Após, INTIME-SE a parte autora para impugnação, no prazo de 

15(quinze) dias.Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

que se manifeste.Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos para 
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deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 31 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50835 Nr: 2470-50.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE FREITAS LEAL, Marcos Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a presente missiva não está 

devidamente instruída, uma vez que as guias referentes à distribuição (fls. 

15) foram recolhidas para a Comarca de Cuiabá/MT.

No mais, considerando as determinações constantes dos artigos 388, 

parágrafo único e 389, §§ 1º e 2°, ambos da CNGCJ/TJMT, e atenta aos 

princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO que a 

presente missiva permaneça na Secretaria aguardando o decurso do 

prazo de 30 (trinta) dias para que, a parte interessada efetue o pagamento 

das custas referentes ao seu cumprimento nesta Comarca.

Providenciado o recolhimento das custas, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação.

Decorrido o prazo sem o efetivo recolhimento, fato que deverá ser 

certificado nos autos, com fundamento no art. 390 da CNGCJ/TJMT, desde 

já, DETERMINO a devolução da missiva ao Juízo de origem, devendo 

constar do ofício de devolução o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

INFORME-SE ao Juízo Deprecante os dados da carta precatória para 

eventuais comunicações, bem como o inteiro teor do presente despacho 

(fax/e-mail/malote digital).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45620 Nr: 1808-23.2017.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em respeito ao contraditório, ABRA-SE vista ao Ministério Público para que 

se manifeste acerca da manifestação de fls. 48/51.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7425 Nr: 2327-18.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8100 Nr: 356-61.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricia Solis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 337, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento de levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos.

 EXPEÇA-SE alvará de levantamento, independentemente de intimação da 

parte adversa, haja vista que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro 

Humberto Martins, revogou o Provimento nº 68 do CNJ.

Cumpridos os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 332/333.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30015 Nr: 1319-93.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por REGINA 

DE SOUZA OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostadas a este feito cópia da sentença e a certidão de trânsito 

em julgado dos Embargos à Execução, em que foi julgada procedente a 

pretensão do INSS para declarar a inexistência de parcelas atrasadas.

Instado a se manifestar, a parte autora pugnou pela extinção do processo 

com resolução do mérito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sem maiores delongas, verifica-se a inexistência de débitos pretéritos a 

serem pagos pela Autarquia Instituto Nacional do Seguro Social, conforme 

declaro na sentença proferida nos Embargos à Execução, transitada em 

julgado.

Assim, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso III, e 925, ambos do 

CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32688 Nr: 5-10.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton de Souza Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte Executada para se manifestar sobre o pedido de 
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complementação de valores formulado pela Exequente (fls. 228/229).

No tocante à parte incontroversa, AUTORIZO, desde já, em razão do 

requerimento expresso do credor, que sejam expedidas as respectivas 

RPVs, nos termos do despacho de fls. 215.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 985-49.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERINDO DE FREITAS PRIMO, INSTITUTO DA 

PREVIDENCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade à parte autora GENERINDO DE FREITAS 

PRIMO, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (fls. 51 – 06/04/2017), o que faço com fulcro 

no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 

8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”No mais, mantenho 

incólumes os demais termos da decisão embargada. Havendo interposição 

de recurso de apelação, (...). Transcorrido o prazo sem manifestação das 

partes, ou com manifestação favorável, proceder-se-á a assinatura dos 

ofícios requisitórios (RPV ou Precatório), bem como a remessa ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos 

termos da Resolução Presi 32 do TRF1. 5. AUTORIZO, havendo 

requerimento expresso do credor, em caso de impugnação parcial, que a 

parte não questionada pela executada, seja, desde logo, objeto de 

cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 535, §4º, do CPC.6. 

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.7. Com a chegada da 

informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE NOVA VISTA à 

parte exequente, para que requeira o que entender de direito. 8. Não 

havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35872 Nr: 523-63.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE NORIVALDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Retifique-se no Sistema Apolo a natureza da ação, devendo constar 

“cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da CNGC.

Tendo em vista que o executado se antecipou à intimação para impugnar o 

cumprimento de sentença (fls. 142), dou-o por intimado.

Na sequência, HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pela 

parte Exequente às fls. 141, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, ante a concordância expressa da parte executada (fls. 142).

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes dispostas na 

Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual 

instituiu o sistema eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb 

como meio oficial e exclusivo para emissão de ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) de quantia certa a que for condenada a Fazenda 

Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Sobre a RPV ou precatório expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do 

Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como remessa ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução Presi 32 do 

TRF1.

 Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35568 Nr: 393-73.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36109 Nr: 638-84.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10809 Nr: 240-84.2008.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 Diante do exposto, REJEITO a denúncia apresentada, nos termos do art. 

395, inciso III, do Código de Processo Penal. Desnecessária a intimação 

pessoal do denunciado acerca da sentença da rejeição da denúncia. 

INTIME-SE seu defensor constituído via DJE, ou seu defensor dativo, 

pessoalmente (art. 980, § 4º).COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 
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órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.Após, CERTIFIQUE a preclusão desta decisão, 

na sequência, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49267 Nr: 1567-15.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erique Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlucy Ferreira de Miranda Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes, com o qual anuiu o 

Ministério Público, DECRETANDO, por via de consequência, o DIVÓRCIO de 

VANDERLUCY FERREIRA DE MIRANDA SANTOS e ERIQUE APARECIDO 

DOS SANTOS. Outrossim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do Art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil. Considerando que a transação, bem como a expressa concordância 

ministerial, são incompatíveis com o interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do 

CPC).Assim, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de registro 

competente, encaminhando-se para o cumprimento sem custas, devendo 

ser expedidas duas vias da Certidão de Casamento já constando a 

averbação para entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos 

autos.Consigne-se que o cônjuge virago retomará seu nome de solteira, 

qual seja, VANDERLUCY FERREIRA DE MIRANDA (fls. 07).Lavre-se termo 

de GUARDA em favor da acordante VANDERLUCY FERREIRA DE 

MIRANDA, intimando-a para, em 05 (cinco) dias, prestar 

compromisso.Custas pro rata. Verbas que ficam suspensas nos termos 

do art. 98, § 3º, do CPC, pois, concedo às partes os benefícios da 

gratuidade da justiça. Sem honorários, por ausência de contraditório.No 

mais, considerando a omissão Estatal em empreender esforços para 

implementar Defensoria Pública nesta Comarca (art. 134 da CF/88), fixo os 

honorários do(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) - Dra. MAYRLA 

THANDRA MARTINS, inscrito(a) na OAB/MT 19699, em valor equivalente a 

03 (três) URHs, levando em consideração os serviços prestados e os 

parâmetros do art. 85, do CPC. Expeça-se a respectiva certidão.Cumprido 

os expedientes retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49236 Nr: 1557-68.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIZETE VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso V, c/c art. 337, § 3º, ambos 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas judiciais, ressaltando a suspenção da exigibilidade, 

consoante artigo 98, §3º, do CPC. Certificado o trânsito, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 

31 de outubro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24404 Nr: 530-86.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

- EPP, FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA, JOAS FERNANDES AGUIAR, 

OTONI DE OLIVEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em conseqüência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Custas processuais, e honorários advocatícios, nos termos do 

acordo.

2.4. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7451 Nr: 911-41.2007.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURITA AMARA DE SOUZA, ALDO DE SOUZA, HÉLIO 

DE SOUZA, NEUZA DE SOUZA ADVENTO, CLÁUDIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAURO DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:MT/12.853-B, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido Sr. 

LAURO DOMINGUES DE SOUZA, sendo inventariante HELIO DE SOUZA.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/48.

 Primeiras declarações às fls. 72/77.

Manifestação do Representante do Ministério Público à fl. 107.

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO

2.1. Os documentos apresentados comprovam o parentesco dos 

herdeiros, bem como demonstram os bem e valores arrolados, tendo sido 

exibido o plano de partilha com a anuência de todos os herdeiros, 

devidamente representados por seu respectivo procurador.

O processo está instruído com os documentos indispensáveis à 

homologação da partilha, feita eqüitativamente e de acordo com as normas 

legais (art. 1.603 do Código Civil), estando satisfeitas todas as 

formalidades, e as partes devidamente representadas.

O requerente juntou certidões das fazendas públicas municipal, estadual e 

federal; o Ministério Público opinou no processo, manifestando-se 

inclusive pela regularidade e pela realização da partilha e sua 

conseqüente homologação.

 3. DISPOSITIVO.

3.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 72/77, relativo aos bens 
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deixados pelo falecido LAURO DOMINGUES DE SOUZA, nos termos dos 

nos termos do art. 2.013 e seguintes do Código Civil e art. 647 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros todos os bens 

descritos nestes autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos 

de terceiros.

3.2. Com o trânsito em julgado, proceda-se as anotações necessárias, 

inclusive no Distribuidor, quitadas eventuais custas, expeça-se os 

respectivos formais de partilha e alvarás referentes aos bens por ele 

abrangidos, se o caso, tudo nos termos do artigo 655 do Novo Código de 

Processo Civil.

3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4353 Nr: 529-19.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:MT/22.497-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a manifestar nos autos o que entender de direito, no prazo de 5 dias..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8822 Nr: 1148-41.2008.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - ME, 

VERA LÚCIA GOMES CUNHA, JOÃO BATISTA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, 

HELAYNE APARECIDA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA ALVES, SÉRGIO 

DONIZETE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, ROSANIA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

Procurador do Estado - OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22902 Nr: 959-87.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MAÍRA NUNES SAFRA - OAB:15299, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em conseqüência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Custas processuais, e honorários advocatícios, nos termos do 

acordo.

2.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33379 Nr: 1868-27.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGL, AMRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Edwarda Araújo 

Silva - OAB:23677/O

 Vistos.

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 632/2018/DP 

Juscimeira-MT de que o executado JHONNY RODRIGUES ALVES foi preso 

na data de hoje, designo audiência de custódia para o dia 05/11/2018 às 

14h (horário oficial de Cuiabá - MT).

2. Intimem-se o executado, bem como o Ministério Público.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 31 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20379 Nr: 399-19.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO, IVETE 

OLIVEIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em conseqüência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Custas processuais, e honorários advocatícios, nos termos do 

acordo.

2.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22211 Nr: 233-16.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 
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OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4352 Nr: 528-34.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:MT/22.497-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.659-B

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a manifestar nos autos o que entender de direito, no prazo de 5 dias..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10501 Nr: 146-65.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:MT-12223, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL´ BÓ JÚNIOR - 

OAB:11.058/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte requerida para que se manifeste sobre a 

documentação juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87 Nr: 124-90.1999.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO BARBOSA DE LIMA, DILMA 

CARLOS DE ALENCAR ALVES, RENATO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FRANCISCA DE LIMA 

- OAB:17.743, RIALINO ALVES DA SILVA - OAB:16985/GO

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

686,85 (seiscentos oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 225/226. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1184 Nr: 5-61.2001.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA CARNEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PARROM DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA DA COSTA 

GARCIA - OAB:OAB/MA 10104, VERA HELENA FERREIRA DOS SANTOS 

DEMARCHI - OAB:5380/MS

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, com as partes já qualificadas.

Peticionou a pare exequente, às fls. 942/945, pugnando pela nulidade da 

sentença de fls. 938/939, por entender que houve equívoco na extinção 

da presente execução, pelo cumprimento da obrigação, vez que foi paga 

apenas uma parte da dívida.

Instada a se manifestar a parte executada, entende que o exequente 

deveria ter apelado da sentença e não pedido reconsideração.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. A o analisar o pedido feito pelos exequentes, de fls. 942/945, verifico 

que a referida decisão extinguiu o presente feito, por entender que houve 

o pagamento integral da dívida.

2.2. No entanto, consultando os autos verifica-se que razão assiste ao 

exequente, uma vez que trata-se apenas da quitação das multas e outros 

débitos, relativos ao veículo dado como parte do pagamento, o que denota 

o equivoco cometido pelo julgador.

2.3. Dessa forma, deve continuar a presente execução, uma vez que não 

há óbices para sua extinção e arquivamento, visto que a dívida executada 

ainda não foi integralmente quitada.

 2.4. Nesse diapasão, o pedido do exequente deve ser procedente para 

determinar o prosseguimento do feito, até seus ulteriores termos.

3. ANTE O EXPOSTO, defiro, o pedido de fls. 942/945, para anular a 

decisão de fls. 938/939, determinando o prosseguimento do feito até o 

pagamento integral da dívida executada.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10299 Nr: 1381-04.2009.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FRANCISCO DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Barbosa da Silva - 

OAB:22859/GO

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição 

juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23321 Nr: 1376-40.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE JESUS BRITO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21690 Nr: 824-12.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÉIA ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, 

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CABRAL 

BARBOSA DE ANDRADE - OAB:15350-GO, CARLOS EDUARDO 

ZANCHET GIRARDELLO - OAB:11033-B, DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:277179-SP, FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542, GUILHERME TADEU DE M. MOURA - 

OAB:310.851, MICHELLE CRISTIANE KUNAN - OAB:30419 - GO, NANCY 

GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185.048

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme informado nos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Custas e honorários advocatícios nos termos do presente acordo.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22385 Nr: 425-46.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA VIPPS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22193 Nr: 214-10.2013.811.0048

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELEIDE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR FILISBINO GERARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT/11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Sem custas e honorários, uma vez que a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23681 Nr: 1651-86.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA SANSÃO DE ANDRADE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ZELIA SANSÃO DE ANDRADE PEREIRA, com base nos 

artigos 525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em 

síntese, haver excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ZELIA SANSÃO DE ANDRADE PEREIRA, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de ZELIA SANSÃO DE ANDRADE PEREIRA, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado às fl. 144 e, por corolário, determino que se aguarde 

o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23228 Nr: 1288-02.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26659 Nr: 384-11.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANCLEOMAR APARECIDO FERREIRA 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos em plantão.

1. Trata-se de Execução de Alimentos, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro (Ref:78).

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

2.2. Em consequência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. A presente sentença servirá como alvará de soltura, se por outro 

motivo não estive preso, devendo ser encaminhada para imediato 

cumprimento.

2.4. Isento de custas processuais. Já honorários advocatícios, nos termos 

do acordo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10880 Nr: 527-73.2010.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX RODRIGO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, ELBER RIBEIRO COUTINHO - OAB:MT-15020-B, GIULIO 

ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA 

SILVA - OAB:13932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição de fls. 437/437-vº.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes.

2.2. Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

presente acordo.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11453 Nr: 1104-51.2010.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FRANCISCO DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:sp-122626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, com 

relação à petição juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22964 Nr: 1026-52.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Exceção de Pré-executividade manejada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de ANA FERREIRA 

ROCHA, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de Exceção de Pré-executividade manejada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de ANA FERREIRA 

ROCHA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por ANA FERREIRA 

ROCHA, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à fl. 

112 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para 

interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21014 Nr: 57-71.2012.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Exceção de Pré-executividade manejada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de EDIVANIA BARBOSA 

DOS SANTOS, sustentando, em síntese, a existência de excesso de 

execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de Exceção de Pré-executividade manejada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de EDIVANIA BARBOSA 

DOS SANTOS, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por EDIVANIA 

BARBOSA DOS SANTOS, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado à fl. 172 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22798 Nr: 852-43.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO - OAB:7.250, 

EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3933 Nr: 251-18.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que foi informado o falecimento da parte autora, suspendo o 

andamento do feito até a regularização do polo ativo, sendo que os 

presentes autos devem ser arquivados provisoriamente, até a sua 

regularização.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5711 Nr: 534-07.2006.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE LOPES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8570 Nr: 898-08.2008.811.0048

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES, MARIENE 

ABREU FAGUNDES, JUSSARA ROSÉLIA FERRETI FAGUNDES, RUBENS 

PEREIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:MT/17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a documentação 

juntada, em especial a proposta de honorários do Sr. Perito Judicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2459 Nr: 354-93.2003.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AMIN GERALDO DE ALMEIDA CURY MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:6933-A

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que regularize a representação 

processual dos presentes autos, no prazo legal, sob pena de extinção do 

feito.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2889 Nr: 56-67.2004.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO OTÁVIO MARCONDES GUIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR HUMBERTO SANTINI, ADEVAIL 

OLÍMPIO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTÁVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:5075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179, LUCIANA CORREA LOPES RIBEIRO - OAB:5.166

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro, por entender que a localização do executado, 

bem como a designação de bens a serem penhorados como garantia, em 

sede de execução ou cumprimento de sentença, é um ônus que pende 

sobre a parte exequente.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5294 Nr: 220-61.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a documentação 

juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5700 Nr: 501-17.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA ROSÁLIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - OAB:21915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, com 

relação à petição juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10959 Nr: 608-22.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE FURINI BENITO, LUIZ. MAR. TEIX. 

ARAÇATUBA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO SPADA 

BARROS - OAB:OAB/SP 331074

 Vistos, etc.

A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Sem custas e honorários, uma vez que a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23626 Nr: 1617-14.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23494 Nr: 1519-29.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SETURBAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de SEBASTIÃO SETURBAL DE OLIVEIRA, com base nos 

artigos 525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em 

síntese, haver excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de SEBASTIÃO SETURBAL DE OLIVEIRA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.
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3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de SEBASTIÃO SETURBAL DE OLIVEIRA, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado às fl. 132 e, por corolário, determino que se aguarde 

o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23496 Nr: 1521-96.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LUCIENE DA SILVA FREITAS, com base nos artigos 525 e 

910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LUCIENE DA SILVA FREITAS, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de LUCIENE DA SILVA FREITAS, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 140 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8092 Nr: 394-02.2008.811.0048

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES, MARIENE 

ABREU FAGUNDES, JUSSARA ROSÉLIA FERRETI FAGUNDES, RUBENS 

PEREIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:MT/17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários advocatícios apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 238 Nr: 28-75.1999.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112

 Vistos, etc.

1. A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento da custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2025 Nr: 334-39.2002.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIM - ASSESSORIA, SERVIÇO, 

INFORMÁTICA E MARKENTING LTDA, ANTÔNIO APARECIDO GONSALES, 

ESPÓLIO DE ROSELY DE CÁSSIA LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, 

VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELIA MARIA B. M. DE DEUS 

- OAB:2124, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5234

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender oportuno, sob pena de 

arquivamento do feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 399 Nr: 224-45.1999.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIDONE ROMEU DALLASTRA, ELISA CARAMORI 

DALLASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397/MT, PÉRICLES 

ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOTILDES FAGUNDES 

DUARTE - OAB:5251, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES 

PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que sejam intimados os executados para que 

realizem o pagamento do saldo devedor de R$ 1.562,03 (um mil quinhentos 

e sessenta e dois reais e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias 

sob pena de penhora de bens.
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2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22068 Nr: 81-65.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RODRIGUES FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT-12093

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, 

proposta por SERGIO RODRIGUES FLORENTINO em desfavor de 

BRADESCO SEGUROS S/A, condenando a requerida ao pagamento ao 

autor da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), atualizada pelo IGPM desde a data do sinistro e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a contar da citação.Condeno ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos 

termos do parágrafo quarto do artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de 

Processo Civil.Defiro o pedido de fl.169 para que seja expedido o 

competente alvará judicial para o devido pagamento dos honorários 

periciais.Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 1019-60.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADEIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21705 Nr: 845-85.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRCE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11132 Nr: 781-46.2010.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVONE DE CAMPOS 

MELLO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIRÓ DE MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 16890 -B, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 3.1. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO 

LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE proposta por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 

DO MADEIRA S.A, em face de JAIRO DIAS PEREIRA e IVONE DE CAMPOS 

MELLO PEREIRA, para confirmar a liminar anteriormente deferida, bem 

como declarar que o valor da indenização da área ocupada em favor dos 

proprietários será no montante de R$ 9.413,87 (nove mil quatrocentos e 

treze seis reais e oitenta e sete centavos), devidamente corrigidos, 

conforme valores apurados pelo Sr. Perito Judicial, valores já depositados. 

3.2. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da complementação da indenização pela utilização da 

área, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil.3.3. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.4. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-29.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

reembolsada, imediatamente, dos valores pagos em consórcio. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 
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passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora adquiriu uma cota em um grupo de 

consórcio, no entanto não pagou até o final, bem como não foi 

contemplada com o bem, motivo pelo qual pede a devolução imediata dos 

valores pagos. Verifica-se da legislação em vigor, que a devolução dos 

valores é legítima, uma vez que a parte autora não foi contemplada com o 

bem, mas que a mesma deve esperar o sorteio, conforme o disposto nos 

artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, a qual disciplina o funcionamento dos 

consórcios, os quais colaciono abaixo, in verbis: “Art. 22. A contemplação 

é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou 

serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos 

consorciados excluídos, nos termos do art. 30. (...) Art. 30. O consorciado 

excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao 

fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no 

percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 

assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação 

financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto 

não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.” A parte autora 

desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 373, inciso 

I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das 

alegações iniciais e documentos que a instruem, bem como através do 

reconhecimento da requerida de ter havido o referido acidente, 

envolvendo um animal que se encontrava na pista de rodagem. De outro 

norte, nota-se que o requerido não trouxe nenhuma prova que 

combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, 

limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente, 

posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas alegações, 

pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado. Nesse diapasão, 

conclui-se que razão assiste a parte autora, devendo ser os valores 

restituídos, mas conforme determinado pela legislação de regência dos 

consórcios. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela falta de 

segurança gerada pela pouca diligência da fornecedora do serviço 

público, hoje requerida BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o 

pedido feito na presente AÇÃO DE RESTITUIÇÃO c/c ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS proposta por MARCOS JOSE NETO, 

em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

para: a) DETERMINAR que a requerida proceda da forma legal para a 

devolução de todos os valores pagos ao autor, conforme fundamentação 

supra, sob pena de cominação de multa diária, pelo descumprimento; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão. 3.2. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-89.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de não ter sido 

feita a leitura mensal na unidade consumidora. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Da analise dos documentos juntados, entendo que a referida preliminar 

não merece prosperar, uma vez que não há a necessidade da realização 

de prova pericial, sendo que as provas documentais já estão nos autos, 

assim, afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR, alega que é titular 

da Unidade Consumidora 6/18562488 situada na zona rural deste 

Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto valor 

da fatura referente ao consumo do mês de junho de 2018, no valor de R$ 

1.339,55 (um mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos), valores muito superiores aos normalmente pagos. Da 

documentação juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má 

prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a 

Reclamada, uma vez que não realizou a leitura da unidade consumidora do 

autor, arbitrando assim, uma fatura com valores mais altos do que o 

normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 
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houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 

1.339,55 (um mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos), arbitrado pela reclamada, referente ao mês de junho de 2018; 

b) DETERMINAR que a Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de 

junho de 2018, resultante da média de consumo dos doze meses 

anteriores, devendo devolver o valor excedente pago, devidamente 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir da data do pagamento efetuado. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-74.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de não ter sido 

feita a leitura mensal na unidade consumidora. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Da analise dos documentos juntados, entendo que a referida preliminar 

não merece prosperar, uma vez que não há a necessidade da realização 

de prova pericial, sendo que as provas documentais já estão nos autos, 

assim, afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR, alega que é titular 

da Unidade Consumidora 6/18562488 situada na zona rural deste 

Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto valor 

da fatura referente ao consumo do mês de junho de 2018, no valor de R$ 

1.339,55 (um mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos), valores muito superiores aos normalmente pagos. Da 

documentação juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má 

prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a 

Reclamada, uma vez que não realizou a leitura da unidade consumidora do 

autor, arbitrando assim, uma fatura com valores mais altos do que o 

normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proposta por 

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito no valor de R$ 322,46 (trezentos e vinte e dois reais 

e quarenta e seis centavos), arbitrado pela reclamada; b) DETERMINAR 

que a Reclamada providencie a exclusão do nome da parte autora do 

registro de bancos de dados do SERASA/SPC, com relação aos valores 

discutidos neste processo, no prazo de 48 h, sob pena de multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-96.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES MINEIRENSE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMILA CARRIJO VIEIRA REZENDE OAB - GO47060 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos materiais e morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter 

prejuízo quando da manutenção de um veículo automotor, pela parte 

reclamada. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de 

adentrar no mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da 

incompetência do Juizado Especial para presente causa, alegando a 

necessidade de realização de perícia técnica. Da analise dos documentos 

juntados, entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma 

vez que não há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que 

as provas documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente 

preliminar. Com relação à ilegitimidade passiva levantada pela parte 

requerida, alegando que houve a aquisição de outras peças em outros 

locais, entendo que a mesma não deva prosperar, uma vez que a 

requerida ao assumir o bônus da exploração comercial do ramo da 

manutenção de motores veiculares, assume o risco dos eventos danosos 

nela ocorridos, devendo se responsabilizar por defeitos e má prestação 

do serviço. Da analise dos autos, verifica-se que a parte autora teve 

problemas mecânicos no motor de seu automóvel e que a requerida 

prestou o serviço de manutenção, mas não de maneira adequada, visto 

que em poucos quilômetros os referido motor voltou a dar problemas, sem 

condições de continuar a viagem, gerando prejuízos à parte autora. No 

mérito, depreende-se dos documentos juntados aos autos, que houve uma 

má prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência 

a Reclamada, uma vez que não prestou um serviço adequado ao 

consumidor, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Neste diapasão, o Código Civil 

em seu art. 186 é claro ao afirmar que aquele que causar dano a outrem, 

comete ato ilícito, em complemento o art. 927 do mesmo diploma legal, 

afirma que por ter cometido ato ilícito, fica este obrigado a indenizar, in 

verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim, do cotejo desses dois artigos é de se concluir pela obrigação do 

requerido em indenizar a autora pelo evento ocorrido, no que tange aos 

danos materiais e morais suportados pela autora, em decorrência do 

evento ocorrido nas dependências da agência do requerido. A parte 

autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista 

das alegações iniciais e documentos que a instruem, bem como através do 

reconhecimento da requerida de ter havido o referido acidente, 

envolvendo um animal que se encontrava na pista de rodagem. De outro 

norte, nota-se que o requerido não trouxe nenhuma prova que 

combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, 

limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente, 

posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas alegações, 

pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, 

o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela falta de segurança gerada pela pouca diligência da fornecedora 

do serviço público, hoje requerida RETÍFICA DE MOTORES MINEIRENSE 

LTDA - EPP, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos 

de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por HERMES FERREIRA DOS ANJOS em face de RETÍFICA DE 

MOTORES MINEIRENSE LTDA - EPP, para: a) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 8.618,00 (oito mil e seiscentos e dezoito 

reais) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso; b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-81.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SOILANI PACHECO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho cominatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

receber produto adquirido e não entregue, bem como ser indenizada por 

danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter adquirido produto 

pela internet, ter pago e não ter recebido o mesmo, até o presente 

momento. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. A parte 

reclamante ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de que 

a requerida seja compelida a entregar a referida encomenda, no prazo 

máximo de 48 horas, o que foi garantido por decisão liminar, a qual torno 

definitiva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de 40 (quarenta) Salários Mínimos pelo descumprimento. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por SOILANI PACHECO 

SOUZA, em face da reclamada MAGAZINE LUIZA S/A, aduzindo, em 

síntese, que efetuou a compra de um celular: iphone 8 plus 256 Gb, 4G, 

Cor Dourado, com o pedido #5755500663281023, no valor de R$ 1.989,00 

(Um Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais), no site da requerida e assim 

que logrou êxito no pagamento do boleto, enviou uma mensagem via email 

a requerida, informado o pagamento do mesmo, sendo afirmado que o 

produto seria entregue em até 7 (sete) dias úteis, data esta prevista para 

entrega na residência da autora, findando desta forma em 03/08/2018. 

Porém, passado quase 30 (trinta) dias da data aprazada e diversos 

contatos com a referida empresa o referido telefone ainda não fora 

entregue ao autor. Pugna pela entrega do produto adquirido, bem como 

pela condenação da requerida em danos morais. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da ilegitimidade 

passiva levantada pela parte requerida, alegando que não ofertou o 

referido produto, bem como não recebeu o valor pago através do boleto 

bancário, no entanto, da análise dos documentos juntados, não é possível 

essa conclusão, pelo contrário, todos os dados apresentados levam a 

crer que a requerida recebeu o referido valor, mas não entregou o bem, 

motivo pelo qual a presente preliminar deve ser afastada. Da análise dos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que foi feito o 

pagamento do valor e não entregue o bem adquirido pelo autor no prazo 

avençado, somente realizando a entrega após a interpelação judicial, 

conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Nesse 

diapasão, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que 

combatesse os documentos coligidos para os autos pelo autor, 

limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, 

tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 
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que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada 

MAGAZINE LUIZA S/A, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos 

íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a 

devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta 

indevida da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum 

da indenização devida por danos morais. A fixação do valor da 

indenização deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente A AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

TUTELA DE URGENCIA, proposta por SOILANI PACHECO SOUZA, em face 

da reclamada MAGAZINE LUIZA S/A, para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-07.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO VENANCIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos pela 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já 

qualificados, em face da sentença proferida, aduzindo, em síntese, que a 

referida decisão possui omissão, por não ter apreciado o pedido 

contraposto feito pela parte requerida, pretendendo assim a sua correção. 

É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte requerida. Assim sendo, mister se faz reconhecer e 

suprir a falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

embargos para declarar que o item 3.1 do dispositivo da referida 

sentença, passe a ter a seguinte redação: “3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GRACIANO VENANCIO VIEIRA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra, bem como julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, feito pela requerida.” Permanece, 

no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se o registro da 

sentença, anotando-se a alteração. Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver sido 

transferida a titularidade da referida unidade consumidora. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no mérito, analiso 

a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do Juizado 

Especial para presente causa, alegando a necessidade de realização de 

perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, entendo que a 

referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não há a 

necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante FRANCISCO 

ABADIA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/152176-4, e que a sua unidade consumidora fora 

transferida para outro consumidor, cujo nome – Elton Larri Riva, que, 

segundo informações da própria Promovida o referido consumidor é de 

Primavera do Leste/MT, sendo a referida no mês de junho, julho e agosto 

na classe residencial com valores de R$ 983,36, R$ 286,39 e R$147,29, 

respectivamente e como não foram realizados os referidos pagamentos, 

teme pela interrupção do fornecimento da energia elétrica. A parte 

reclamante ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de que 

a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora do autor, o que foi garantido por decisão 

liminar, a qual torno definitiva, no sentido de que a reclamada abstenha-se 

de incluir a reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, tão somente 

quanto ao débito objeto do presente litígio, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Da documentação juntada aos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que permitiu que 

houvesse alteração na titularidade da unidade consumidora do consumidor 

sem a sua autorização, gerando, assim, faturas com valores mais altos do 

que o normal, gerando prejuízo à parte autora, conforme art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o consumidor não 

pode ser penalizado por problemas administrativos da fornecedora, da 

qual não tenha dado causa, uma vez que é responsabilidade da 

concessionária a realização da leitura, a manutenção e a verificação do 

exato funcionamento dos medidores, não podendo passar para o 

consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade consumidora 

não marcava o que realmente era consumido, não pode o consumidor 

arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, muito menos 

poderia a concessionária interromper o fornecimento da energia elétrica, 

considerada como uma necessidade básica e fator essencial para a 

dignidade humana, como meio de coerção para o pagamento de dessa 

dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, conclui-se que embora 

haja a comprovação da cobrança além do normalmente consumido, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. De outro norte, nota-se que a requerida não 

trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os 

autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu 

compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se 

verificou no caso presente. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 
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afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o posicionamento jurídico 

adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, 

como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão 

do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à consumidora, pela parte reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., gerando 

na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar 

sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, 

sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se 

afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos com valores de R$ 983,36, R$ 286,39 e R$147,29, 

arbitrado pela reclamada, referente aos meses de junho, julho e agosto de 

2018, respectivamente; b) DETERMINAR que a Reclamada arbitre 

consumo, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2018, 

resultante da média de consumo dos doze meses anteriores; c) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-21.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MOURA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho cominatório e condenatório, onde a parte reclamante 

pretende o restabelecimento da linha telefônica, bem como ser indenizada 

por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de ter sido 

cancelada a sua linha de telefonia móvel, pela reclamada. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que 

a parte autora alega que é usuária da linha telefônica com o número (66) 

99674-2096, a qual foi indevidamente bloqueada/suspensa nos dias 

07/08/2018 e 14/08/2018, estando com as faturas pagas. Pugna pelo 

desbloqueio da linha e pagamento de indenização por supostos danos 

morais sofridos, no importe de R$ 38.166,00 (trinta e oito mil e cento e 

sessenta e seis centavos). No entanto não foi possível tal comprovação, 

uma vez que pela simples análise dos documentos trazidos é possível 

verificar que houve apenas um agendamento do pagamento da fatura em 

02/08/2018, quando a fatura já havia vencido em 17/07/2018, estando, 

dessa forma, em aberto a referida fatura, motivando, assim, a interrupção 

do serviço, por parte da reclamada. A demais, a requerida, em sede de 

contestação trás as informações necessárias para justificar a suspensão 

contestada, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora tenha havido a reclamada suspensão dos 

serviços, não é possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a 

caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, 

deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados 

concretos para quantificar o valor desse dano material, para que, 

posteriormente possa dosar com justiça a condenação do ofensor. 

Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos diários inerentes 

ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos são 

desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em 

documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por DAIANE MOURA DE ASSUNCAO, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, por entender não ter havido danos materiais ou 

morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-66.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LEMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 
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inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EDILSON LEMO, em desfavor de NORSA REFRIGERANTES S.A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-44.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RITA RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009/O (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RITA RODRIGUES DA ROCHA, em desfavor de VIVO S.A., por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-73.2018.8.11.0048
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Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ZILDA LIMA DE SOUZA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 
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reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

REGINALDO DO NASCIMENTO, em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-28.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VERA LUCIA VIEIRA, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS NPL I, por entender não ter 

havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado extrajudicialmente, 

conforme petição. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes, restando extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-91.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

novembro às 14:20 horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56235 Nr: 307-07.2015.811.0111
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTO PATELLINI ME, ANILTO PATELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 307-07.2015.811.0111 (Código 56235)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente:SICREDI NORTE – MT

Executado: Anilto Patellini Me e Outros

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos (ref.35), via Renajud, em nome do 

executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para 

localizar bens passíveis de penhora suficientes para satisfação do 

crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos encontrados em nome das partes 

executadas Anilto Patellini ME, inscrito no CNPJ sob o nº 

17.818.578/0001-52 e Anilto Patellini, inscrito no CPF sob o nº 

934.858.671-87, via Renajud.

Com o resultado, se infrutífero, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento efetivo aos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35125 Nr: 2438-28.2010.811.0111

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF-BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - OAB:MT 

-12407-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 3111-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 3111-40.2018.811.0111.Código Apolo nº 78243.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 11, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Elias Quirino o advogado Kassio Roberto Pereira, o qual deverá ser 

intimado para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Tomando 

em conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do 

beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; ii) não receber do beneficiário qualquer remuneração a título 

de honorários profissionais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77979 Nr: 2979-80.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2979-80.2018.811.0111 (Código 77979)

Requerente: Luana Ribas Pereira

Requerido: Diego Santos Freitas

Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Regularização de Visitas, Alimentos e Guarda proposta por Luana Ribas 

Pereira em face de Diego Santos Freitas, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, as partes 

noticiaram a reconciliação e a requerente pugnou pelo arquivamento do 

feito (ref. evento 8).

Formalizado os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, noticiando a reconciliação conjugal com a parte 

requerida, bem como que restaram preservados os interesses dos 

menores Derick e Dienifer, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judicias, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 31 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78714 Nr: 3371-20.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social IMPLANTE o benefício de amparo social à parte autora.4 - OFICIE-SE 

à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS da parte autora e, se casada ou em 

união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus 

genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados 

constantes dos autos. 5 – Pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja realizada a perícia previamente à sua citação, 

visando maior celeridade à demanda.6 – NOMEIO como perito o (a) Dr(a). 

Geane Moron Beato, CRM nº 7436, médica atuante nesta Comarca, a quem 

a Sra. Gestora deverá contatar para ciência e agendamento da perícia.7 – 

Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, 

editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no 

âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, 

observado o limite máximo previsto na tabela anexa à referida resolução, a 

qual estabelece como valor máximo a quantia de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais) para honorários periciais. Considerando a natureza da 

demanda, bem como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo 

que o valor correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

guarda proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.8 - 

Levando em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de 

perícias médicas e a carência de profissionais nesta cidade, FIXO o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, com início a partir da intimação 

com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito.9- NOTIFIQUE-SE a 

Assistente Social credenciada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar o laudo de estudo socioeconômico. (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56656 Nr: 2418-16.2012.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDSG, RAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2418-16.2012.811.0111 (Código 56656)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerente: Bruno de Souza Gomes

Requerido: Estado de Mato Grosso

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representando os 

interesses da requerente BRUNO DE SOUZA GOMES, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados nos autos.

Sustenta, em síntese, que o paciente é portador de Epilepsia (CID 10 

G.40.3) e necessita, cotidianamente, fazer uso dos fármacos Lamotragina 

100mg/dia, Clobazan 200mg e Valproato 250mg.

Em decisão fundamentada, o pedido liminar de antecipação de tutela foi 

deferido.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação.

Durante o longo trâmite processual foram realizados diversos bloqueios 

das contas públicas para garantir a aquisição dos fármacos que o 

paciente necessita para sua subsistência.

Na cota ministerial retro, a representante do paciente informou que 

realizou nova consulta médica, sendo indicados além do medicamento 

LAMOTRIGINA 100mg, os fármacos CLOBAZAN 200mg e VALPROATO 

250mg, sendo que o Estado, embora ciente da obrigação, quedou-se 

inerte, de modo que requereu o bloqueio das contas públicas para 

aquisição destes.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito.

Cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, uma 

vez que, dispensável a produção de outras provas.

Pois bem. À análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns 

dispositivos constitucionais, "in verbis":

“Art.1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)III - a dignidade da 

pessoa humana;”

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.”.

“Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.”

“Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – 

universalidade da cobertura e do atendimento;”

 “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” (negritos acrescidos).

Dos dispositivos supra, depreende-se que o direito à vida e, por 

consequência lógica, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário 

posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os 

quais a dignidade humana se queda comprometida.

Daí, que princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da 

saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem 

ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do 

caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade 

entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do egrégio Supremo Tribunal 

Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 602 de 701



provimento.

(RE 668724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 

16-05-2012) (negritos acrescidos).

Registre-se que, como se não bastasse a proteção constitucional, o direito 

social à saúde encontra sustentáculo também na Lei 8.080/90, que, em 

seu art. 2º, atribui ao Estado em sentido amplo, isto é, a todos os entes 

federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de 

providenciar condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à 

saúde, senão vejamos:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Corroborando o raciocínio supra exposto, mister transcrever o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias 

previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, 

caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a organização da 

seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento”.(art. 194, parágrafo único, I) . (...)”

 Sob outro norte, o art. 196 da Constituição Federal, ao determinar que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, refere-se a todos os entes da 

Federação, os quais possuem competência comum no cuidado da saúde 

da população (art. 23, II, da CF), ou seja, trata-se de obrigação do Estado 

em sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) de 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação e tratamento necessários para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves, havendo, portanto, uma solidariedade entre os 

três entes da federação, conforme a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. 

LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FIGURAREM 

NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA (...) A Carta Magna de 1988 erige a 

saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a 

seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária 

para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. 4. Sendo o 

SUS composto pela União, Estados e Municípios, IMPÕE-SE A 

SOLIDARIEDADE DOS TRÊS ENTES FEDERATIVOS NO PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA”. (STJ – 1ª Turma - Resp n. 507205/PR, Reg. n. 

2003/0009776-3, DJ DATA:17/11/2003, PG:00213, Min. JOSÉ DELGADO, 

data da decisão: 07/10/2003).

 Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao 

portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o 

custo do medicamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. 

Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária.

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o custeio do 

tratamento deve estar embutido na obrigação dos entes públicos. Afirmar 

o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando 

que a constituição diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de 

zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos 

financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, i.e., deve 

englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Compulsando os autos, verifico que foi acostada prova inequívoca da 

enfermidade que aflige o requerente/paciente, bem como da gravidade de 

tal quadro clínico, o que permite aferir que a situação narrada nos autos 

persiste até o momento e é grave, o que demonstra a necessidade do 

requerente receber os medicamentos para sua subsistência.

O ente requerido, apesar de regularmente intimado, não cumpriu, até o 

momento, a determinação judicial, cuja inércia ultrapassa um ano, sem 

providências.

Sobreleva registrar, por oportuno, que os casos que envolvam a proteção 

aos direitos constitucionais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa 

humana têm primazia sobre o direito financeiro e administrativo, 

especialmente considerando a situação de fato em que a omissão pode 

resultar em grave lesão à saúde do requerente.

O caos instalado ante a inoperância Estatal em garantir ao cidadão um 

sistema de saúde público digno e eficaz em dicotomia à cobrança de 

valores exorbitantes pela rede privada não podem sobrepor-se ao direito à 

vida e à dignidade da pessoa humana, corolários constitucionais do 

ordenamento jurídico pátrio.

Não se trata, evidentemente, de afronta aos princípios e diretrizes 

administrativas, tampouco ao princípio da separação de poderes, mas o 

reconhecimento de uma situação objetivamente apurável no âmbito da 

sociedade em que a vida e a dignidade da pessoa humana são premissas 

muito mais importantes que as mazelas administrativas e financeiras da 

saúde pública brasileira.

Nesse diapasão, o requerido temo dever de adimplir a obrigação fixada na 

decisão liminar de tutela antecipada imediatamente, sob pena de o Poder 

Judiciário fazer cumprir a obrigação através da tutela específica do 

adimplemento.

 Demais disso, é necessário frisar que o sequestro de verbas públicas é 

"medida legítima, válida e razoável" (REsp n. 1.054.369/RS, rel. Min. Luiz 

Fux, j. 25-6-2008), justificável ante a urgência e excepcionalidade da 

matéria sub judice.

O orçamento oriundo da Drogaria DROGANORTE no valor de R$ 855,42 

(oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), é 

proporcional, adequado e razoável para o caso em análise.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer para 

garantir ao requerente BRUNO DE SOUZA GOMES o fornecimento dos 

medicamentos denominados LAMOTRIGINA 100mg, CLOBAZAN 200mg e 

VALPROATO 250mg, conforme recomendação médica, tornando definitiva 

a liminar outrora deferida.

DETERMINO o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 855,42 

(oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para 

custear a aquisição dos medicamentos indicados no receituário médico.

Após a efetivação do procedimento indicado e mediante a apresentação 

da nota fiscal pela unidade farmacêutica, discriminando todos os 

medicamentos e o valor total apresentado no orçamento (R$ 855,42), bem 

como apresentando os dados bancários, façam-me os autos conclusos 

para transferência do valor.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para, semestralmente, 

apresentar laudo médico atualizado, indicando a necessidade dos 

medicamentos para a manutenção do tratamento, bem como três novos 

orçamentos, em caso de persistir a inércia do Estado, sob pena de 

suspensão do fornecimento.

JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do CPC.

ISENTO o(s) demandado(s) do pagamento de despesas e custas 

processuais, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 

27 de dezembro de 2001.

DEIXO de condenar o(s) requerido(s) em honorários advocatícios, por 

adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme 

orientação do TJ/MT.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4º, 

do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54071 Nr: 368-96.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDREI ANTONIO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Processo nº 368-96.2014.811.0111 (Código 54071)
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Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Vandrei Antônio Schmitz

Executada: Oi Móvel S.A.

Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre o decurso do prazo para 

cumprimento voluntário da sentença/acórdão pela parte executada.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77819 Nr: 2880-13.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CAPITANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO FERREIRA MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 561 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido liminar de PAULINO CAPITANI para DETERMINAR a 

REINTEGRAÇÃO de sua POSSE sobre área rural denominada “Sítio São 

Jorge”.Expeça-se o mandado de reintegração de posse.Fixo multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 

descumprimento.Autorizo, desde já, reforço policial, se necessário.Cite-se 

e intime-se o requerido do inteiro teor da decisão concessiva da 

reintegração de posse, advertindo-lhes que o prazo para contestar 

contar-se-á da intimação respectiva, nos termos do artigo 564, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.Matupá (MT), 31 de outubro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54088 Nr: 387-05.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISÉS APARECIDO DOS SANTOS, Cpf: 

70268182108, Rg: 2231828-3, Filiação: Eliane Aparecida dos Santos e 

Jose Soares Neto, data de nascimento: 25/03/1994, brasileiro(a), natural 

de Matupá-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone (66) 9974-8397. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código nº54088.Processo nº 387-05.2014.811.0111.Classe – 

Assunto:Ação PenalAutor(es):Ministério PúblicoDenunciado: Moisés 

Aparecido dos SantosVistos em correição.1)Considerando que não há 

endereço do acusado nos autos, cite-o por edital, nos termos do artigo 

361 do Código de Processo Penal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 e art. 

396-A, ambos do Código de Processo Penal.2) Decorrido o prazo sem 

manifestação do acusado, volvam-me os autos conclusos para análise da 

cota ministerial de fls.80-81.Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de abril de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

ALVARO LUIZ DELAZARI como incurso nas penas do Artigo 171, “caput”, 

do Código Penal. Pelo crime praticado no dia 23/01/2014, por volta das 

09h00min, na rua 15, n°4406, bairro Cidade Alta, na cidade de Matupá – 

MT, conforme Inquérito Policial n° 006/2014. Requer o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso que seja proferida sentença condenatória.

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70998 Nr: 3152-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) Homologo a desistência da testemunha Aloisio Marcel Pereira 

Matos. 2) Abra-se vista à defesa, para apresentação de memoriais finais, 

pelo prazo de cinco (05) dias. 3) Após, conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51258 Nr: 1152-44.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Vistos. 1) Homologo a desistência da oitiva da testemunha. 2) Abra-se 

vista dos autos às partes pelo prazo de 05 dias, para que se manifestem 

quanto a necessidade de diligências complementares(Art. 402 do CPP). 3) 

Voltando os autos sem requerimento de diligência abra-se vista para 

apresentação de memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51460 Nr: 1358-58.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10089 A MT

 Código nº 51460.

Processo nº 1358-58.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: Claudemar Pereira da Silva

Vistos.

Diante da manifestação ministerial de fl.296, bem como considerando que 

se trata de ação penal de crime doloso contra vida, no qual os jurados são 

soberanos e, como juízes da causa tem o direito de ter acesso a todas as 

provas e atos praticados no processo a fim de formar suas convicções, e 

dessa forma poderão solicitar o armamento por ocasião do julgamento pelo 

Tribunal do Júri, DETERMINO a manutenção das armas apreendidas nos 

autos, razão pela qual deixo de encaminhá-las ao Comando do Exército, 

devendo, neste momento, ficar à disposição do Juízo.

No mais, ante o teor da petição de fl.298, reabro o prazo para Defesa do 

acusado apresentar alegações finais por escrito.

INTIME-SE.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33635 Nr: 946-98.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SORGATO, INÉSIO SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Código nº 33635.

Processo nº 946-98.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusados: Inésio Sorgato e Ricardo Sorgato

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de fl. 123, REVOGO a nomeação feita ao 

Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Inésio Sorgato, o advogado Ivaine Molina Júnior que deverá ser intimada 

nos termos da decisão de fls. 459.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69343 Nr: 2386-85.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 2386-85.2017.811.0111 (Código 69343)Classe – 

A s s u n t o : D i v ó r c i o R e q u e r e n t e :  M a r i a  A p a r e c i d a  d a 

SilvaRequerido:Francisco Rodrigues da SilvaVistos.O requerido Francisco 

Rodrigues da Silva, regularmente citado por edital, deixou transcorrer "in 

albis" o prazo para apresentar contestação, razão pela qual decreto-lhe a 

revelia.Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o causídico, DR. IVAINE MOLINA JÚNIOR 

para patrocinar os interesses do requerido Francisco, apresentando 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) 

URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT(...)INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da defesa do 

requerido.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 29 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58223 Nr: 1273-67.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a, s) JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT, 

para comparecer neste Juízo para retirar o edital de citação, para 

publicação, mediante recibo nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art.1.219, parte final, da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 1829-35.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 1829-35.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63449.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março 

de 2019, às 12h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 31 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59243 Nr: 1720-55.2015.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI SUNAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., JOSÉ 

MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a, s) ANA 

RITA DA SILVA MARAFON - OAB:12.275-B/MT, para comparecer neste 

Juízo para retirar o edital de citação, para publicação, mediante recibo nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias (art.1.219, parte final, da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 2829-02.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 77676.

Processo nº 2829-02.2018.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 18, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Arlon de Souza Porto e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Maykson Alves da Silva, o advogado Marcus Augusto Giraldi Macedo que 

deverá ser intimada nos termos da decisão de Ref. 13.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 31 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159 Nr: 735-04.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS KUKLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS KUKLI, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 794, inciso I, do Código 

de Processo Civil, vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.Com efeito, eventual penhora efetivada 

nos autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(s) ou rendimentos.Sem custas e honorários, em virtude do disposto 

no art. 26 da Lei n° 6.830/80.Transitada em julgado a sentença, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33821 Nr: 1131-39.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia de J. F. Queiroz - ME, Claudineia de 

Jesus Ferreira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINÉIA DE J. F. QUEIROZ - ME, 

CNPJ: 07575561000168 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDINEIA DE JESUS FERREIRA QUEIROZ, Cpf: 53644786100, Filiação: 

José Teotônio Ferreira e Linéria Ferreira de Souza, brasileiro(a), natural de 

Umuarama-PR, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como, para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto nos autos pela parte exequente..

Sentença: Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

Cumpra-se. Matupá, 05 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30124 Nr: 579-45.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON HERMINIO GIOVANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON HERMINIO GIOVANELLA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Revogo eventuais constrições judiciais.Custas processuais 

pela parte executada.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34343 Nr: 1653-66.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON BIOLOWONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILTON BIOLOWONS, Cpf: 40124410944, 

Rg: 1731324-4, Filiação: Otto Biolowons e Hilda Biolowons, data de 

nascimento: 01/05/1958, brasileiro(a), natural de Maravilha-SC, casado(a), 

autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Revogo eventuais constrições judiciais.Sem custas, a teor 

do artigo 26 da Lei 6.830/80.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de maio de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35854 Nr: 695-46.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José de Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSÉ DE SOUZA COSTA, Cpf: 

40095975349, Rg: 1421076, Filiação: Joaquim Severino da Costa e Antonia 

de Souza Costa, brasileiro(a), natural de Presidente Dutra-MA, casado(a), 

trabalhador braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,46 (Quinhentos e quatro reais e quarenta e 

seis centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.
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Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34127 Nr: 1437-08.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EDUARDO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.Levantem-se eventuais 

constrições judiciais pendentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o 

trânsito em julgado da presente sentença, procedam-se as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Matupá (MT), 20 de fevereiro de 

2017. Suelen BarizonJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53483 Nr: 1583-44.2013.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSR, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSRF, JJDQ, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIDEAO SILVA REIS FILHO, Filiação: 

Luiza Marilaque Silva Reis e Gideao França dos Reis, brasileiro(a), 

solteiro(a), vaqueiro, atualmente em local incerto e não sabido JOANA 

JOSE DE QUEIROZ, Cpf: 45179743168, Rg: 0625442-0, Filiação: Lira Alves 

de Queiroz e Benedito Jose de Queiroz, data de nascimento: 15/12/1961, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, convivente, lavradora e atualmente 

em local incerto e não sabido JOVELINO MENDONÇA DA SILVA, Cpf: 

42958768104, Rg: 276065, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 D e s p a c h o / D e c i s ã o :  C ó d i g o  n º 5 3 4 8 3 . P r o c e s s o  n º 

1583-44.2013.811.0111.Classe – Assunto:Ação de Reconhecimento de 

PaternidadeRequerente:Janaína de SouzaRequeridos:Gideão Silva Reis 

Filho e Outros.Vistos em correição.Processo em ordem.Cumpra-se 

integralmente a decisão de fl. 60.Matupá/MT, 02 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, C/C 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO interposta por L. de S. R, 

menor, representado por sua genitora JANAÍNA DE SOUZA em face de 

EULUIZIO QUEIROZ MENDONÇA, falecido, representado por seus 

genitores JOANA JOSÉ DE QUEIROZ E JOVELINO MENDONÇA DA SILVA. 

Requer a parte autora que sejam julgados PROCEDENTES os pedidos da 

presente ação, declarando - se que EULUIZIO QUEIROZ MENDONÇA é 

realmente genitor do Requerente, com a consequente retificação da 

Certidão de Nascimento junto ao Cartório de Nascimento junto ao Cartório 

de Registro Civil competente. Dar-se-á causa somente para efeitos fiscais, 

o valor de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71544 Nr: 237-89.2017.811.0023

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCIELLI NASCIMENTO ALVES, 

Filiação: Antonia Nubia do Nascimento e José Vieira Alves, data de 

nascimento: 07/02/2000, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da 

presente representação, julgo EXTINTO o feito e determino o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53659 Nr: 30-25.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFDA, APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:13.044

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUMBERTO RODRIGUES DE ABREU, Rg: 

13280996, Filiação: Antonio Soares de Abreu e Irene Vieira Rodrigues de 

Abreu, data de nascimento: 25/01/1983, brasileiro(a), natural de 

Arame-MA, convivente, montador de móveis. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO EXTINTO o processo executivo, nos termos do artigo 794, inciso I 

do Código de Processo Civil, por ter o devedor satisfeito a 

obrigação.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos 

com as cautelas devidas.Sem custas e honorários, em virtude do disposto 

na Lei n° 1.060/50.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se certidão em 
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f avo r  da  caus íd i ca  nomeada .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 118-10.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edberto Basílio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 118-10.2007.811.0111 - 27862

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Município de Matupá/MT

EXECUTADO(A, S): Edberto Basílio de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Edberto Basílio de Oliveira Cpf: 02727250991, Rg: 9635, 

brasileiro(a), divorciado(a), advogado, Endereço: incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2007

VALOR DO DÉBITO: R$ 216,38

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, atualmente 

em local incerto e não sabido da penhora realizada via sistema 

BACENJUD, sendo penhorado/bloqueado o valor de R$ 1.568,80 (um mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), podendo 

apresentar embargos a penhora, no prazo de 30 dias.

 Despacho/Decisão: Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos 

financeiros da parte executada e estando caracterizada a dívida e a 

omissão no pagamento espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão 

que se ajusta à gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, 

razão por que, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais 

aplicações financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via 

sistema BACENJUD. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Frustrada a tentativa de penhora 

online, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito. Eu, 

Aressa Caioni, digitei.

 Matupá - MT, 29 de outubro de 2018.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Escrivã(o) Judicial

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10294 Nr: 218-82.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual em favor, WRdJRPSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21317 Nr: 1792-67.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonsalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da petição 

de fl. 148/149, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71712 Nr: 1491-42.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja o patrono da parte requerente intimado para, no 

prazo legal, manifestar acerca da diligência negativa (Ref.47).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21070 Nr: 1545-86.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Rodrigues do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Pereira de Assis - 

OAB:8.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança movida por José Carlos Rodrigues do 

Carmo em face de Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT, objetivando 

o pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de 

indenização decorrente de invalidez permanente.

A gratuidade da justiça foi deferida à fl. 42.

A parte requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 45/62.

Por meio da decisão de fls. 156/157 foi designada perícia a ser realizada 

na parte requerente.

A intimação da parte requerente para comparecer na perícia restou 

infrutífera (fl. 172).

Houve determinação para que o patrono da parte requerente se 

manifestasse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Devidamente intimado, permaneceu silente (fl. 176).

É relato do necessário. Decido.

 Considerando ser imprescindível a realização de perícia na parte 

requerente. Diante da diligência infrutífera para sua intimação, mesmo 

sabendo da obrigação de manter o endereço atualizado e, diante da 

inércia do seu advogado para dar prosseguimento ao feito, outro caminho 

não há, senão a extinção do processo por abandono da causa.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

Condeno a parte requerente em custas e taxa judiciária, no entanto, em 

razão de estar amparada pela gratuidade da justiça, fica suspensa a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino
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 Cod. Proc.: 73869 Nr: 2434-59.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique de Figueiredo Neves, Rafael 

Ribeiro Neves da Cruz, Wellinny Ramos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15.481/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ.II – DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOObserva-se que as alegações 

apresentadas pelos denunciados confundem-se com o próprio mérito da 

demanda, razão pela qual prescinde de instrução probatória. Outrossim, 

por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de ordem material 

ou processual que possa impedir o processamento do feito, impõe-se o 

seu prosseguimento com a devida instrução processual.Dessa forma, 

designo o dia 30/01/2019, às 14h30mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.Intimem-se os acusados e as testemunhas 

porventura arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, 

expeça-se carta precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado.).Em havendo servidor(es) público(s) no rol 

de testemunhas, intime(m)-se a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao 

seu chefe de repartição (CPP, art. 221, § 3º).Requisite(m)-se o(s) 

réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso (s). Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42852 Nr: 762-89.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aroldo de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116 / 14992-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40140 Nr: 1849-51.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerva de certidão 

de fl. 194, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22086 Nr: 665-60.2011.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de fl.109, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32144 Nr: 265-38.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

I. Proceda-se a alteração do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo, conforme requerido à manifestação retro (ref.39).

II. Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37059 Nr: 463-07.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO NOBRE LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência do débito relacionado ao 

contrato nº 920527622000072 de valor de R$ 562,54, bem como para 

condenar o requerido:a) ao pagamento em favor do autor, a título de 

danos morais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem atualizados 

pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do NCPC.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o 

que deverá ser previamente certificado nos autos, e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, art. 

1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32675 Nr: 731-32.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:
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 Vistos.

I - Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42418 Nr: 12-11.2018.811.0031

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flávio Malaquias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37780 Nr: 823-39.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 34, cite-se conforme requerido, observando o 

endereço do executado declinado em referida petição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31766 Nr: 869-33.2013.811.0031

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Vistos.

I - Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

III - Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43497 Nr: 556-96.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SILVEIRA CARDOUZO, KARLA BEATRIZ DE 

SOUSA CARDOUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, HSBC 

Seguros Brasil S/A, BRADESCO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Determino que seja certificado acerca da citação do requerido HSBC 

Seguros, bem como acerca do decurso de prazo para o mesmo e para o 

requerido Bradesco Seguros S/A apresentar contestação.

Em caso de ausência de citação, proceda-se à devida regularização.

Caso todos os requeridos estejam devidamente citados e os prazos para 

apresentar contestação já estiverem escoado, INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35145 Nr: 490-24.2015.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159

 Vistos.

 Acolho a manifestação ministerial. Para tanto, remetam-se a conciliadora 

para que designe data de audiência de conciliação, intimando-se as partes 

para o seu comparecimento, oportunidade em que poderá ser realizada 

coleta do material genético.

O autor deverá ser informado previamente acerca do valor do exame e as 

partes devem comparecer, portando documentos pessoais (RG, CPF e 

certidão de nascimento do(a) infante).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43902 Nr: 744-89.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO TOLEDO DE ALMEIDA - 

OAB:368540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.II - RECEBO a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.III - Em consonância com o disposto no art. 

334, do Código de Processo Civil, DETERMINO sejam os autos remetidos à 

conciliadora para a DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de 

acordo com sua pauta, conforme dispõe o artigo 695 do CPC, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos.Diversamente, anoto que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.IV - Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

CPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335.Face o disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.V - Em seguida, caso na 
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contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo 

do direito do autor, INTIME-SE a parte autora para réplica.VI – Após, 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34309 Nr: 108-31.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do petitório retro em que o exequente afirma não ter recebido o 

débito executado (ref. 45), manifeste-se o executado, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de prosseguimento da execução em caso de inércia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31900 Nr: 104-28.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32338 Nr: 453-31.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Perovano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

I. Proceda-se a alteração do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo, conforme requerido à manifestação retro (ref.52).

II. Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32669 Nr: 725-25.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Azevedo Antunes - 

OAB:MT-8843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de Exoneração de Alimentos proposta por EDIS LEMES 

MARQUES JUNIOR que move em desfavor de MAYRON HENRIQUE SILVA 

MARQUES, para exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos a seu 

filho, ora requerido, e extingo o processo com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC.Isento de custas.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades legais.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32068 Nr: 190-96.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Fatima Souza Rocha Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

I - Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

II - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31828 Nr: 35-93.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciney Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

I. Proceda-se a alteração do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo, conforme requerido à manifestação retro (ref.66).

II. Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 427-33.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimilson Rosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Dutra - 

OAB:4470-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o requerido a conceder ao requerente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, partir do requerimento administrativo, respeitada a 

prescrição quinquenal, extinguindo o processo com julgamento, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1196-36.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Olimpio de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:13408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 Vistos.

Considerando que ambos os apelados já apresentaram contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41357 Nr: 1261-31.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON SOLTO CARDOSO, Valdey Souto 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, observado o disposto 

no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita..Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32104 Nr: 227-26.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO MELQUIADES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 644-76.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJANIRA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT, 

Josenilson Mineiro Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi determinada realização de perícia nos autos 

principais a fim de verificar o real valor da área desapropriada, 

DETERMINO a suspensão do presente incidente até a apresentação do 

laudo pelo perito.

Ressalto que tal providência se faz necessária para que seja possível 

aferir se há inconsistência de fato no valor da causa atribuido.

Cumpra-se com o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 457-68.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Souza Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

I - Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38609 Nr: 1339-59.2016.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 497 e ss. c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e 

ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em 

que devidamente intimado, o Instituto nada se manifestou acerca dos 

cálculos, razão pela qual os HOMOLOGO.

2. Pois bem. Sem mais delongas, DETERMINO EXPEÇA ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos), após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, 

que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

3. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

4. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

5. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

6. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40427 Nr: 852-55.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjalmira Rodrigues Nogueira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 (...)

Conforme se nota, a finalidade dos Embargos de Declaração permanece a 

mesma no atual diploma processual (se comparado com o texto 

processual anterior), sendo certo que a modificação da decisão objurgada 

pode resultar do aludido instrumento processual, apenas e tão somente 

acaso o suprimento de qualquer dos vícios indicados (omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material) resulte em nova convicção 

acerca dos fatos. Mas não se deve admitir a modificação do 

julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do contexto 

fático-probatório dos autos.

 Dito isto, os Embargos devem ser rejeitados.

Em que pese todo o esforço argumentativo da parte Embargante, ressalto 

que o fato da autora ser beneficiária da justiça gratuita não impede sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, sendo que não há 

como isentá-la.

Ressalto que nos casos de beneficiário da justiça gratuita o que ocorre é 

a suspensão da obrigação, porém se dentro de 05 anos, o autor não 

puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei 

n.º 1.060/50).

Com efeito, não se nota qualquer omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material a serem sanados através do aclaratório.

 Em suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos.

É como decido!

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos 

autos.

 Sem prejuízo, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 179/180.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39730 Nr: 529-50.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCU, HUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, LUIZ ANILTON GONÇALVES - OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do acordo formulado nos autos e da apresentação do comprovante 

do pagamento de plano de saúde do alimentando, DEFIRO o pedido de ref. 

67. Para tanto, determino que seja oficiado ao Município de São José do 

Rio Claro para que retifique a importância a ser descontada da folha de 

salário do Sr. Diogo Luiz Queiroz Arnoldo, consistindo a mesma no importe 

de R$ 584,18 (quinhentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) 

decorrente da pensão alimentícia e plano de saúde.

Após, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 347-30.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido de ref. 30, consigno que o credor adquire a posse plena 

do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, 

somente após o decurso do prazo de cinco dias ofertado para purgação 

da mora, que tem início após a citação.

Portanto escoado o prazo que o devedor possui para reaver o veículo, 

autorizo sua remoção.

Outrossim, prossiga no cumprimento da liminar de busca e apreensão, 

tendo em vista o pagamento da diligência para tanto.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37847 Nr: 861-51.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Augusto Henrique da 

Silva - OAB:69.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Vistos.

Determino que seja realizado estudo psicossocial com o menor e sua 

família, pela Equipe Interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39510 Nr: 425-58.2017.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeanes Tavares de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CHAPADENSE 

LIBERALESSO - OAB:21186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS PRAZO: 15 DIAS 

AUTOS N.º 425-58.2017.811.0031-Cód. 39510

 ESPÉCIE: INVENTÁRIO PARTE AUTORA: Jeanes Tavares de 

AlmeidaFINALIDADE: CITAÇÃO DOS EVENTUAIS INTERESSADOS, para, 

querendo, no prazo de 10(dez) dias, contestem a presente ação, que é 

proposta, consoante da petição inicial a seguir resumida, contados da 

expiração do prazo desse edital. RESUMO DA INICIAL: JEANES TAVARES 

DE ALMEIDA, brasileira, viúva, Servidora Pública Municipal, nascida em 6 

de março de 1982, em Nortelândia/MT, filha de Joaquim Pinto de Almeida e 

Lenir Tavares de Almeida, RG.nº1551843-4 e CPF. Nº 000.241.901-79, 

residente e domiciliada na Rodovia MT 249, KM 20, Zona Rural de 

Nortelândia/MT. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, 

Requerer abertura de: INVENTÁRIO COM PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. 

Do patrimônio deixado em virtude do falecimento de seu esposo, ab 

intestato, CARLOS FERREIRA DAMASCENO, falecido em 24 de Junho de 

2016, em decorrência de parada cardiorrespiratório, era brasileiro, filho de 

Rosa Ferreira Damasceno, casado, agricultor, RG.nº 1131054-5 e do 

CPF.nº 814.150.601-34, não deixou testamento conhecido ou disposição 

de última vontade, mas deixou bens a inventariar e dois)dois) filhos: 

CARLOS GABRIEL TAVARES DAMASCENO, brasileiro, solteiro, nascido 

em 22/01/2003 e JULIANA VITÓRIA TAVARES DAMASCENO, brasileira, 

solteira, nascida em 11/02/201, filhos de CARLOS FERREIRA DAMASCENO 

E JEANES TAVARES DE ALMEIDA... Diante do exposto, requer a esse 

egrégio Juízo:a) a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária, 

com base na Lei nº 1.060/50,por se declarar incapaz de custear as 

despesas processuais sem prejuízo a seu sustento e ao de sua família; b) 

Seja a requerente JEANES TAVARES DE ALMEIDA nomeada para o 

encargo de Inventariante na presente ação, deferindo-lhe prestar 

compromisso, vez que é esposa/companheira do de cujus e encontra-se 

na administração dos bens por este deixado; c) a admissão desta petição 

como primeiras declarações da requerente, por conter as informações 

legalmente necessárias, em homenagem à instrumentalidade do processo 

e de suas formas; d) que seja expedido ALVARÁ JUDICIAL, para o saque 

do valor depositado em Conta Poupança, uma vez que a viúva possui a 

guarda dos filhos menores, e necessita desse recurso para prover a 

subsistência da família, uma vez que após o falecimento do marido passou 

a ser a única provedora de recursos da família.; e) ante à presença de 

interesse dos herdeiros absoluta/relativamente incapazes; f) a 

PROCEDÊNCIA do pedido para que, após regular processamento do feito, 

seja expedido o competente formal de partilha nos termos do plano de 
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partilha a ser apresentado em momento oportuno nos autos; Requer, ainda 

provar o alegado, por todos os meios de provas em direito admissível. 

Dá-se a causa o valor estimado dos bens a inventariar, R$ 97.345,90 

(noventa e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos). Nestes termos, Pede deferimento.Nortelândia MT, 15 de Março 

de 2017

DESPACHO: Vistos. Cuida-se de ação de inventário ajuizado por JEANES 

TAVARES DE ALMEIDA, visando inventariar os bens deixados pelo seu 

falecido esposo CARLOS FERREIRA DAMASCENO. Despacho inicial às fls. 

31. No cumprimento do despacho inicial, foi aberta vista ao Ministério 

Público o qual constatou que referidas determinações primordiais não 

foram cumpridas em sua integralidade. Vieram os autos conclusos. 

Analisando detidamente o feito, em que pese a inventariante ter 

apresentado últimas declarações, juntando GIA-ITCD, cuja incidência do 

imposto foi zerada, percebe-se que de fato há algumas providências que 

não foram atendidas, assim determino: - seja providenciado pela 

inventariante a juntada de certidões negativas das fazendas públicas 

Municipal, Estadual e Nacional em nome do de cujus; - seja procedida à 

citação dos herdeiros e terceiros interessados não representados para 

que se manifestem, querendo, acerca das primeiras declarações; - seja 

intimada a Fazenda Pública Nacional para que, querendo, se manifeste no 

feito; - seja novamente intimada a Fazenda Pública Estadual para que se 

manifeste acerca das certidões negativas e da GIA-ITCD juntada; - após 

todas as providências supra, seja dada nova vista ao Ministério Público. 

Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico 

Judicial), digitei. Nortelândia - MT, 13 de setembro de 2018. Taiza Ormond 

Granja Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61122 Nr: 989-20.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. L. CONSTRUTORA LTDA, JAIRO 

FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, FRANCISCO MIOTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente para que acoste aos autos 

o comprovante de pagamento das guias de custas da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, já que a petição de ref: 09 veio desacompanhada do 

comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47478 Nr: 597-22.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o DIA 16 DE JULHO DE 2019, às 15H00, a audiência 

anteriormente agendada.

Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34917 Nr: 255-84.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, na 

dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 

3º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço, manejado os 

embargos pela Procuradoria Federal Especializada de Sinop; c) bom o 

grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa 

exigência temporal do serviço fornecido.Porém, caso haja o deferimento 

da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento da verba depositada pela autarquia requerida, transferindo-o 

à conta indicada.Intime-se a parte executada para que, no prazo de 02 

(dois) dias, apresente impugnação ou recurso, nos termos do Provimento 

n° 68 do CNJ.Decorrido o prazo, certifique-se.Caso haja manifestação, 

venham-me os autos conclusos.Caso não haja manifestação, proceda 

o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para 

o levantamento da verba depositada pela autarquia requerida, 

transferindo-a à conta indicada.Comunique-se a parte exequente 

pessoalmente.Levantado os valores depositados e não havendo 

requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no 

relatório estatístico. ... .Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-33.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO(A))

LAICE DA SILVA BORGES OAB - 045.365.991-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ulisses Antônio Lemes do Prado (REQUERIDO)

LIMA AQUINO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nova Canaã do Norte - MT Juizado 

Especial PROCESSO: 1000211-33.2018.811.0090 Tipo de Ação: DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO. Certidão de Redesignação de 

Audiência Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

13H15MIN, a audiência anteriormente agendada. O referido é verdade e 

dou fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimando(A, S) Comparecer(Em) 

Devidamente Trajado(A, S) E Portando Documentos Pessoais Nova Canaã 

do Norte - MT, 29 de OUTUBRO de 2018. Keith Charlene Dos Santos. 

Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-76.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DOS SANTOS ROSENDO (REQUERENTE)

ELIZABETE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE VEICULOS (REQUERIDO)

 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nova Canaã do Norte - MT Juizado 
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Especial PROCESSO: 1000234-76.2018.811.0090 Tipo de Ação: 

RESCISÃO DE CONTRATO/ RESTITUIÇÃO /DANOS MORAIS. Certidão de 

Redesignação de Audiência Considerando a necessidade de readequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO para o dia 18 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 13H00MIN, a audiência anteriormente agendada. O referido é 

verdade e dou fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimando(A, S) 

Comparecer(Em) Devidamente Trajado(A, S) E Portando Documentos 

Pessoais Nova Canaã do Norte - MT, 29 de OUTUBRO de 2018. Keith 

Charlene Dos Santos. Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-05.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA CAIVE DA SILVA (REQUERIDO)

 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nova Canaã do Norte - MT Juizado 

Especial PROCESSO: 1000090-05.2018.811.0090 Tipo de Ação: 

OBRIGAÇÕES/TITULOSE CRÉDITOS/DUPLICATA. Certidão de 

Redesignação de Audiência Considerando a necessidade de readequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO para o dia 18 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 15H00MIN, a audiência anteriormente agendada. O referido é 

verdade e dou fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimando(A, S) 

Comparecer(Em) Devidamente Trajado(A, S) E Portando Documentos 

Pessoais Nova Canaã do Norte - MT, 03 de OUTUBRO de 2018. Keith 

Charlene Dos Santos. Conciliadora

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-77.2011.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASINI TRANSPORTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010013-77.2011.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: PASINI TRANSPORTES Vistos. Considerando que a parte 

executada foi devidamente citada e quedou-se inerte, não apresentando 

defesa ou opondo os embargos à execução, a parte exequente requer a 

penhora de valores porventura existentes na conta da parte devedora 

pelo sistema BACENJUD, e, ainda, penhora de veículos pelo sistema 

RENAJUD. Os pedidos merecem acolhimento. De acordo com os termos do 

art. 835, incisos I e IV, e § 1º, art. 837, e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, a penhora em dinheiro e de veículos de via terrestre 

ocupam respectivamente o primeiro e o quarto lugar, ambas passíveis de 

constrição por meio dos respectivos sistemas eletrônicos à disposição 

deste Juízo: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; IV - veículos de via terrestre. § 1º É prioritária a 

penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a 

ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto”. “Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob 

critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de 

dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem 

ser realizadas por meio eletrônico”. “Art. 854. Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ante o 

exposto, DEFIRO: a) O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro 

no montante da execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 

BACENJUD, nos termos do art. 835, inciso I, c.c. o art. 854, ambos do 

NCPC; b) A PENHORA DE VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE mediante 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores via 

RENAJUD, nos termos do art. 835, inciso IV, c.c. o art. 837 do NCPC. 

Cumprida tais determinações, se infrutífera, intime-se a parte exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, igualmente, 

certifique-se. Proceda-se à restrição judicial por meio do BACENJUD e no 

Registro Nacional de Veículos Automotores por meio RENAJUD. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 05 de 

novembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 51/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o(a) servidor (a) Distribuidora, Contadora e 

Partidora desta Comarca, nomeada Gestora Administrativa 3, Srta. Karla 

Beatriz Bernatzky, matrícula 25882, estará afastada de suas funções nos 

períodos de 12 a 14 e 21 a 23 de novembro do corrente ano em razão de 

usufruto de folgas compensatórias, conforme lançamento constante do 

Sistema SGP;

 CONSIDERANDO que a servidora responde pelas Centrais de Mandados 

(CM) e de Arrecadação e Arquivamento (CAA) desta Comarca, conforme 

Portaria 54/2017-DF (DJE 10118/2017) e Portaria 60/2017-DF (DJE 

10142/2017);

CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o período acima mencionado;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, brasileiro, Técnico 

Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central de Distribuição, na 

função de Distribuidor em Substituição, bem como para responder pela 

Central de Mandados e pela Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca, como Gestor Administrativo 3 em substituição à servidora 

Karla Beatriz Bernatzky no período de 12 a 14 e 21 a 23 de novembro de 

2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 31 de outubro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69427 Nr: 197-34.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Pimenta Soares, Joel Francisco Otênio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69427 – Autos n. 197-34.2016.811.0091

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a certidão de fls. 45, 
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que dá conta de possível falecimento do avalista.

Após, retornem conclusos.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75167 Nr: 1879-87.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Dourado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75167 - Autos n. 1879-87.2017.811.0091 Vistos etc. Diante da 

necessidade de produção de prova pericial NOMEIO como perito(a) 

judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o(a) Dr(a) 

Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço profissional no PSF 

João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, Centro, nesta 

Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. Sem prejuízo 

dos quesitos já formulados nos autos, INTIME-SE as partes para fins e 

prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. Com a designação 

de data para a perícia, INTIME-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Os quesitos formulados pelo 

requerente e pelo requerido deverão acompanhar o mandado de intimação 

do perito. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos 

honorários periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na 

forma estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Nova Monte 

Verde/MT, 24 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76477 Nr: 614-16.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daisy Angélica Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76477 - Autos n. 614-16.2018.811.0091 Vistos etc. Diante da 

necessidade de produção de prova pericial NOMEIO como perito(a) 

judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o(a) Dr(a) 

Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço profissional no PSF 

João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, Centro, nesta 

Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. Sem prejuízo 

dos quesitos já formulados nos autos, INTIME-SE as partes para fins e 

prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. Com a designação 

de data para a perícia, INTIME-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Os quesitos formulados pelo 

requerente e pelo requerido deverão acompanhar o mandado de intimação 

do perito. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos 

honorários periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na 

forma estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Nova Monte 

Verde/MT, 24 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61301 Nr: 1134-83.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61301 - Autos n. 1134-83.2012.811.0091 Vistos etc. NOMEIO 

como perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária. Conforme 

critérios constantes da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal, artigos 25 e 28, FIXO honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), devendo ser expedido ofício para o pagamento junto a 

Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de 

maiores esclarecimentos pelo(a) expert. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. Com a juntada do 

laudo médico pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do 

artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Os quesitos formulados pelo requerente e pelo requerido 

deverão acompanhar o mandado de intimação do perito. Superado o prazo 

ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem, para 

análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento, bem como para cadastramento dos honorários periciais no 

sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma estabelecida pelo 

artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às Providências. Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69107 Nr: 20-70.2016.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida Spletozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69107 - Autos n. 20-70.2016.811.0091

 Vistos etc.

A parte executada deixou de impugnar a execução e apresentou 

concordância com os cálculos apresentados pelo exequente (fl. 110).

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 170/172, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 

10/172.
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Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Cumprido o acima determinado, intime-se o exequente para dizer acerca 

do adimplemento da obrigação no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40500 Nr: 238-74.2011.811.0091

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 40500 – Autos nº 238-74.2011.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Representação por Infração Administrativa à Normas de 

Proteção à Criança e ao Adolescente movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face Geraldo dos Santos Cardoso.

À fl. 50, o Ministério Público informa o pagamento do débito e pugna pela 

extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que Ministério 

Público informou que houve a total satisfação do acordo, tendo postulado 

pela extinção do processo, conforme se vê às fls. 50.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73727 Nr: 1044-02.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:OAB/MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73727 - Autos n. 1044-02.2017.811.0091. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com pedido 

liminar proposta por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Francisco Rodrigues de Oliveira. Dessa forma, 

incidindo o art. 354, CPC, a sentença pode ser prolatada a qualquer tempo, 

seja qual for o estado do processo. No caso dos autos, verifica-se a 

ocorrência do art. 485, inc. VI (interesse de agir). De fato, o Novo Código 

de Processo Civil, ao contrário de seu antecessor, não fala em nenhum 

dispositivo das condições da ação. Contudo, no seu art. 17, estabelece 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Além disso, o art. 485, inc. VI, do Novo CPC prevê que “o juiz não 

resolverá o mérito quando [...] verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual”. O interesse de agir consiste na necessidade bem 

como na utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante. No caso 

dos autos falta interesse, já que o autor da ação aduz ter realizado acordo 

com o requerido, perdendo então o interesse na ação de busca e 

apreensão. Lado, outro, em que pese ter o requerido vindo aos autos 

afirmar que adimpliu totalmente o contrato, compete ao credor dar a 

quitação e não o contrário. Enfim, o provimento pretendido pelo autor é 

desnecessário, o que impede o prosseguimento da ação. Por conseguinte, 

com arrimo nos artigos 354 e 485, inc. VI do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas remanescentes pelo 

autor, se houver, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79050 Nr: 1854-40.2018.811.0091

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Ualisson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa de ANGELO UALISSON DA SILVA.De outro turno, 

defiro o pedido de saída do requerente Ângelo ao Hospital Regional de Alta 

Floresta, para consulta médica e exames necessários.OFICIE-SE, com 

urgência, o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta, para providenciar a 

escolta do preso.Com eventual ajuizamento da ação penal, traslade-se 

cópia desta decisão, e em seguida arquive-se.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74716 Nr: 1618-25.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdSA, RASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE LUCIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:53585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste sobre os documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 54/77.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 303-93.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Pacheco de Almeida Prado Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernandes Ruiz 

Filho - OAB:82252SP, Walmir Mischeleti - OAB:82252

 Código 69599 - Autos n. 303-93.2016.811.0091

 Vistos etc.

Homologo para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a Transação 

Penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, nos termos e 

condições especificados às fls. 126.
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 Registre-se em livro próprio, para os fins do § 4º do art. 76 da Lei 

9.099/95, ou seja, que o benefício ora concedido não importará em 

reincidência, mas o beneficiado irá ficar impedido de ser novamente 

agraciado com a mesma benesse pelo prazo de cinco anos.

 Intime-se o denunciado para dar cumprimento à transação penal, devendo 

comprovar o recolhimento dos valores no praz de 30 (trinta) dias.

Após a comprovação nos autos, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Em seguida concluso.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72256 Nr: 137-27.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transagrozebu Transporte de Cargas e 

Encomendas Ltda - ME, Ivaniti Afonso Lemes Moreira, Wairo Lemes 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, no prazo de 15 dias, 

sobre o cumprimento parcial da diligência de citação (fls. 22/23).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 214-75.2013.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, Maria Luiza de Oliveira Bortolette, José Mario Martins Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para que requeira 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36689 Nr: 1143-84.2008.811.0091

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Migliorini, Roberto Correia de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingo Mariano da Silva Filho, Alice Falco da 

Silva, Cristovam Batista Martins, Maria Aparecida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, RIELY CAMILO BORDINI - OAB:SP 387986

 Considerando o decurso do prazo da petição de fl. 104, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte querida para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68456 Nr: 1361-68.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Porfírio de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 68456 - Autos n. 1361-68.2015.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ofertada proposta de transação penal ao autor do fato pelo 

Ministério Público, este cumpriu a transação penal.

 Desta forma, é salutar a extinção de sua punibilidade.

Ante o exposto, HOMOLOGO a transação penal e declaro extinta a 

punibilidade de WAGNER PORFÍRIO DE DEUS pertinente ao ilícito penal que 

lhe foi imputado, extinguindo o processo e, após o trânsito em julgado, 

determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias, com as ressalvas do art. 76, § 4º da 

Lei 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39553 Nr: 1284-35.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pessoa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RIELY CAMILO 

BORDINI, para devolução dos autos nº 1284-35.2010.811.0091, Protocolo 

39553, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67972 Nr: 794-81.2018.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1- Recebo o presente Pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, eis 

que preenchido os requisitos legais.

2 - Observada a regra insculpida nos artigos 522 e 535 do NCPC, 

DETERMINO a expedição de mandado para cancelamento da averbação da 

existência da ação as margens da matrícula do imóvel litigioso (3255 do 

CRI de Nova Ubiratã/MT).

3 - Consigno que, in casu, é dispensável a apresentação de caução, uma 

vez o recurso especial não possui efeito suspensivo, bem como porque já 

houve o julgamento do referido recurso, onde foi mantida a decisão de 

primeiro e segundo grau, estando pendente apenas o trânsito em julgado.

 4 - Outrossim, não se trata de medida em que a dispensa poderá causar 

grave dano irreversível, nem de medida de reintegração/imissão de posse, 

não justificando a exigência da prestação de caução.

5 - Cite-se a parte requerida para querendo, responder no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55192 Nr: 504-71.2015.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON HELIO GRENZEL GOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, Agropecuária Xingu, Maria Bispo Rocha, ALVARO LUIZ BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DE REF. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59532 Nr: 1057-84.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADER SALEH, BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DE REF. 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50701 Nr: 67-98.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rodrigues Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Carlos Alves 

Botin - OAB:14480 OAB MT

 Vistos.

SENTENÇA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de VALDIR RODRIGUES MARIANO, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do delito 

previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, 

pela prática do fato delituoso descrito na peça acusatória.

 Segundo a acusação, no dia 06 de janeiro de 2013, por volta das 

09h45min, no Distrito de Água Limpa, Valdir Rodrigues Mariano teria sido 

flagrado pela força policial portando arma de fogo (resolver calibre 38 de 

marca “Taurus”) com numeração raspada, de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem 

como cinco munições intactas.

A denúncia foi devidamente recebida na data de 19.04.2013 (fl. 54). 

Pessoalmente citado, o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 

129/140).

No decorrer da instrução, o réu foi interrogado (fls. 251), e foram 

inquiridas testemunhas arroladas pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos 

termos da denúncia (fls. 200/206). A defesa do acusado, por sua vez, 

postulou pela absolvição (fls. 210/211).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a 

responsabilidade criminal do réu VALDIR RODRIGUES MARIANO, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado na 

denúncia.

Tramitando estes autos regularmente, não havendo nenhuma 

irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença, passo a 

análise do mérito.

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do auto 

de prisão em flagrante de fls. 10, do boletim de ocorrência de fls. 11, do 

termo de apreensão de fls. 27, do auto de exame de eficiência de arma de 

fogo de fls. 25/26, bem como através da prova oral colhida ao longo do 

feito. Frise-se que o exame de fls. 42/43 confirmou que se tratava de arma 

de fogo de uso permitido, apta a provocar disparos e que apresenta 

“número de série presente lateral direita do corpo não identificado, pois o 

mesmo sofreu abrasão mecânica por raspagem(...)”.

A autoria delitiva também é inconteste.

O réu confessou a autoria em Juízo, alegando em síntese que trabalhava 

em construções de rodovias e fazia segurança dos maquinários, além de 

estar em local distante da civilização e próximo a animais silvestres.

 Corroborando a confissão do denunciado, estão as declarações 

prestadas pelas testemunhas Paulo de Almeida, Diogo Oliveira de Sousa e 

Lindomar David dos Santos, ouvidos ao longo da instrução criminal.

 De mais a mais, afasto a alegação defensiva quanto à existência da 

excludente do estado de necessidade, haja vista que os requisitos do 

artigo 24 do Código Penal não restaram preenchidos na hipótese, 

notadamente diante da ausência concreta de perigo atual. Nesse sentido é 

a jurisprudência pacífica:

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. 1- Para se caracterizar o estado de necessidade é 

imprescindível a existência de um perigo atual e inevitável para o bem 

jurídico do agente ou de outrem, que não tenha sido provocado 

voluntariamente, sendo, nas circunstâncias do caso concreto, razoável 

exigir o sacrifício do bem ameaçado, o que não restou demonstrado nos 

autos. 2- Recurso não provido. (TJ/MG – APR: 10024121606651001 MG, 

Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 16/07/2013, 

Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

23/07/2013)”

 Igualmente, afasto a tese defensiva no que toca a desclassificação para 

o art. 14 da Lei 10.826/03 em razão do erro de tipo, vez que as 

informações constantes nos autos revelam que o acusado foi flagrando 

enquanto portava a arma descrita na denúncia com numeração raspada, 

ciente de que o fazia de forma irregular, pois que não possuía o 

competente registro tampouco a autorização para o porte, inviabilizando 

sua pretendida desclassificação para a conduta inserta no artigo 14 do 

estatuto do desarmamento.

Provada está, desta maneira, a autoria do crime descrito na denúncia. 

Ademais, cumpre consignar que, na data do evento, o acusado tinha plena 

capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de 

modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal. Reitero aqui que 

não há qualquer prova contundente nos autos que possa permitir a 

conclusão de que na data dos fatos o réu não tinha capacidade de 

autodeterminação e controle.

Eis as provas coligidas durante a instrução criminal. Desse modo, 

demonstrado que o réu portava arma de fogo com numeração raspada, de 

uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal, 

aperfeiçoa-se a conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 

10.826/03.

Desta feita, uma vez demonstrada a autoria, materialidade do delito e a 

culpabilidade do réu, a condenação é medida que se impõe; motivo pelo 

qual passo à dosimetria da pena, consoante o critério trifásico descrito no 

art. 68 do Código Penal.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, denoto 

que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; não há histórico de antecedentes criminais negativos, e poucos 

elementos foram coletados para se aferir a sua conduta social e 

personalidade; o motivo do crime não ultrapassou a barreira de sua 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito são normais ao tipo penal; e 

não houve consequências mais graves que as já previstas na própria 

tipicidade. Por fim, sendo a vítima a incolumidade pública, não há que se 

falar em comportamento do ofendido. Assim, analisadas as referidas 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, 

em 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

 Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a existência da 

circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal (confissão espontânea), mas, tendo em vista que a 

pena-base já foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do 

STJ, deixo de aplicá-la, razão pela qual mantenho a pena provisória em 03 

(três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Não existem circunstâncias 

agravantes a considerar.

Na terceira fase, observo que não existem causas de aumento e/ou de 
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diminuição da pena a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena 

em 03 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e 

CONDENO o réu VALDIR RODRIGUES MARIANO, devidamente qualificado 

nos autos, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, bem 

como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 16, 

parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, descrito na denúncia. Fixo o 

valor do dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao 

tempo dos fatos, na forma do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e 

levando-se em conta a primariedade do réu, fixo o REGIME ABERTO para o 

início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por duas 

restritivas de direitos, sendo uma na modalidade interdição temporária de 

direitos, com a proibição de frequentar bares e locais onde haja a venda e 

ingestão de bebidas alcoólicas (art. 47, inciso IV, CP), e a outra em 

limitação de fim de semana (art. 48, CP), cuja forma de cumprimento ficará 

a cargo do juízo das execuções penais.

 CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, no prazo de 

cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

nos termos da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ e Provimento nº 

80/2014-CGJ).

Em atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, concedo 

ao acusado o direito de recorrer em liberdade, posto que, por óbvio, estão 

ausentes os pressupostos legais para decretação de prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos 

culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. 

Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal.

A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação e a defesa, e 

não se verificando hipótese de prescrição retroativa, expeça-se a guia de 

execução penal, remetendo-se ao juízo das execuções penais, para 

cumprimento da pena imposta, e, após, dê-se baixa na Distribuição e 

Relatórios.

Transitada em julgado esta decisão, e não havendo pedido de restituição 

da arma de fogo apreendida às fls. 27, devidamente instruído com prova 

da propriedade plena e registro do artefato, DETERMINO o 

encaminhamento da referida arma, bem como das respectivas munições, 

ao Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei 10.826/03, 

certificando-se nos autos e observando-se as determinações contidas na 

CNGC.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64698 Nr: 265-72.2016.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO VIANA DA SILVA - 

OAB:15814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso II, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face da negligência 

da parte requerente.Sem custas. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença, 

ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70676 Nr: 1975-20.2018.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Convocação dos jurados da listagem geral para 2019

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70354 Nr: 1819-32.2018.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA,PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA A SER ENCAMINHADA PARA A COMARCA DE QUERÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68776 Nr: 1173-22.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SVERZUTI FIDÊNCIO - 

OAB:147000/SP, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - OAB:15020B-MT, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69405 Nr: 1451-23.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, LUCY RAMIRES 

GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIANEZ CHRISTINE SILVA - 

OAB:24280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 823-73.2014.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PAULO SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58278 Nr: 451-56.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60675 Nr: 1655-38.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA - ME, LUIZ HENRIQUE WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58338 Nr: 474-02.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, BRUNA 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58953 Nr: 745-11.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARCHIORO PAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Élcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton 

Diego Giessler - OAB:74.627, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:20345, TIAGO NUNES 

E SILVA - OAB:57.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67850 Nr: 742-85.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68759 Nr: 1002932-11.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HEMMING - 

OAB:2.869-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 1002438-49.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 

2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69174 Nr: 1335-17.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRASPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 1748-30.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97790, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO 

HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 1775-13.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURICÉLIO DA SILVA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66837 Nr: 295-97.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripeças Comércio de Peças LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66857 Nr: 302-89.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CAVALLINI INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66330 Nr: 83-76.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Tavares Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Danilo Kutiansi de Souza - OAB:73756, Élcio Luis 

Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton Diego Giessler - 

OAB:74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS 

CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67289 Nr: 482-08.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, 

DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50823 Nr: 192-66.2013.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM AFINOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELOIR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís Renata Dâmasio dos 

Reis Umeno - OAB:15.560

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29456 Nr: 376-03.2005.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã-MT, 

FRANCISCO REINIDIO SCHENKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, Letícia Nishimoto 

Braga - OAB:33.886/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51473 Nr: 802-34.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PARZIANELLO NASSIF, 

RICARDO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82780, CRISTIANO AMARO RODRIGUES - OAB:84933 OAB/MG, 

DAVID ANTUNES DAVID - OAB:84928 OAB/MG, FABIO ANDRESA 

BASTOS - OAB:30773, Fernanda Alves Franco Dias - OAB:55657, 

MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856 , Maria 

Rita Silva - OAB:316854, MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:11.746, Paula Lafuente Gomez Targat Jungers - 

OAB:207331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10.925 B MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROCEDA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 

260/262.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28431 Nr: 260-94.2005.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO REINIDIO SCHENKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, LETICIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:33886/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 950-45.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA ZULIM, Lindaura de 

Almeida Zulim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13.298/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, ISABEL JUNG - OAB:17220/MT, KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, TAIS 
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GIOVELLI - OAB:23.576

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50762 Nr: 129-41.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TWA, JANDIRA WILTTE ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30642 Nr: 53-27.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGE ILSE ARCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79994 Nr: 773-11.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adercio Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT/8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a suspensão da exigibilidade do aludido crédito 

tributário, bem como a sustação da NAI - Notificação Auto de Infração 

registrado sob nº 51731001292018142, possibilitando assim a emissão de 

certidão negativa de débitos em nome do autor. Expeça-se o mandado de 

sustação para regular cumprimento.Intime-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77885 Nr: 868-75.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovercina Rodrigues de Melo, Jovilina Rodrigues de 

Melo, Amalia Rodrigues de Melo, Amaro Gomes de Melo, Orlando 

Rodrigues de Melo, Claudionor Gomes de Melo, Diron Rodrigues Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurani Gomes de Melo, Abilio Rodrigues de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17078/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ney Ricardo Feitosa de Paula 

- OAB:MT 17078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 4 de dezembro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade 

Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, 

fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67217 Nr: 845-81.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na 

Unidade Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de 

maio, s/nº, fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São 

Joaquim-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010367-78.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes quanto ao 

bloqueio eletrônico frutífero realizado no id. 14153752. 

Concomitantemente, solicite-se ao Departamento de Depósitos Judiciais a 

vinculação dos valores bloqueados a estes autos. Novo São Joaquim, 5 

de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Novo São 

Joaquim, 5 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010526-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS MONTEIRO MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Novo São 

Joaquim, 5 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-36.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Novo São 

Joaquim, 5 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010551-34.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Novo São 

Joaquim, 5 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-88.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRZA ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Novo São 

Joaquim, 5 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010557-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA RENATA GONCALVES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Novo São 

Joaquim, 5 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010562-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Novo São 

Joaquim, 5 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61458 Nr: 591-34.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Eliza Versari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ELIZA VERSARI, Cpf: 

02337944921, Rg: 7.347.070-6, Filiação: Evanil Caun Versari e Angelo 

Versari, data de nascimento: 09/11/1977, brasileiro(a), natural de 

Ivatuba-PR, divorciado(a), funcionária pública e atualmente em local incerto 

e não sabido ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA, Cpf: 93421737991, Rg: 

6.019.705-9, Filiação: Maria de Lurdes de Almeida e Clemente Francisco 

de Almeida, data de nascimento: 01/01/1975, brasileiro(a), natural de 

Maringá-PR, divorciado(a), funcionário público. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à 

extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na 

forma do artigo 485, parágrafo II, do Novo Código de Processo Civil.Isenta 

a Parte Autora de custas processuais e honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 31 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75612 Nr: 1912-65.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BISMARCK PESSÔA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BISMARCK PESSÔA DE SOUZA, Cpf: 

04565448360, Rg: 3.145.198, Filiação: Célia Pontes Pessôade Souza e 

Ademilton Sales de Sousa, data de nascimento: 08/03/1989, natural de 

Manaus-AM, solteiro(a), pedreiro, Telefone 6696680715. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CITE-SE O RÉU BISMARCK PESSOA DE SOUZA POR 

EDITAL, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS SOBRE A PROPOSTA DE 

TRANSAÇÃO PENAL OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Bismarck Pessoa de Souza por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias sobre a proposta de transação penal ofertada 

pelo Ministério Público.Decorrido o prazo, devidamente certificado, 

façam-me os autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 11 de abril de 2018

Marcos Rodrigo Simon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73980 Nr: 945-20.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN KENNEDY PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista certidão retro, intime-se o advogado do réu para que se 

manifeste nos autos, observando o prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82834 Nr: 2590-46.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FRANÇA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 RECEBO a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Outrossim, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h00min, a ser realizada 

junto à conciliadora credenciada do juízo.

Cite-se e intime-se o Requerido e intime-se a Requerente (na pessoa de 

seu advogado), a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus advogados, obrigatoriamente.

Consigne-se em nos mandados destinados à Requerente e ao Requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.

O mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para contestar se 

dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-56.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010112-56.2016.8.11.0095. REQUERENTE: JOIRCO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Obrigação de Fazer proposta por JOIRÇO DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Requer a concessão de tutela de 

evidência objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

impelir o requerido a garantir ao autor o direito de figurar na listagem do 

limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 

1478 de 26 de abril de 2016 para concorrerem à promoção a graduação 

de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, nas mesmas 

condições dos militares que figuram na referida publicação. Alega o autor 

que concluiu seu curso de formação de soldado em 2002 e que 

posteriormente, em 2004, realizou o 1º. Curso de Formação para Cabos, 

graduando-se como cabo a partir de 06 de Agosto de 2004 e dessa forma 

passou a pertencer ao Quadro de Praças da Policia Militar (QPPM). 

Assenta que passado o interstício necessário de 04 (quatro) anos para a 

graduação de Terceiro Sargento PMMT, em Setembro de 2008, através do 

Boletim do Comando Geral nº. 3557, a Comissão de Promoção de Praças 

publicou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais - QPPM, 

onde todos os que sobrevieram do referido curso, inclusive o autor, foram 

preteridos de participar do certame promocional sob a fundamentação de 

que ele não teria concluído o requisito de 15 anos de efetivo serviço junto 

a instituição militar, requisito exigido pela já revogada Lei Complementar 

nº.271/07. Por outro lado, entende o autor que preenchia os requisitos 

necessários a promoção de setembro de 2008, entretanto foi preterido de 

seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço 

na instituição. Com a inicial, vieram acostados os documentos. Conforme 

fls.66/69, restou deferido o provimento antecipatório. Ademais, às 

fls.107/132 o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, 

acompanhada dos documentos de fls.133/152, alegando em suma a o 

mérito prejudicado em decorrência da prescrição, dos diferentes quadros 

de acesso à promoção de praças, a exigência de 15 anos para promoção 

na QPPM e sobre o julgado do STJ e dos reflexos na instituição PMMT. A 

parte autora apresentou impugnação às fls.155/164, juntamente com os 

documentos de fls.165/244. Após, vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, verifica-se que o alegado 

em sede de contestação não merece prosperar, senão vejamos: O 

requerido sustenta em peça contestatória a prescrição do direito do autor, 

entretanto, não há que se falar em prescrição no presente caso, levando 

em consideração que nestes autos não se discute a promoção do autor 

por ressarcimento em preterição com data retroativa ou a retificação da 

promoção e/ou anulação do ato que o preteriu, mas sim sobre a 

publicação do limite quantitativo para promoção, para que o nome do autor 

seja incluído na listagem do limite quantitativo publicado pela Administração 

Pública em 26/04/2016. Ademais, o requerido alega que existem diferentes 

quadros de acesso à promoção de praça e que os requisitos necessários 

à promoção não foram preenchidos pelo autor à época dos fatos, 

entretanto, resta nítido, que todos os requisitos foram satisfatoriamente 

preenchidos, tendo sido o autor preterido de sua promoção a Terceiro 
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Sargento PMMT pelo requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço, 

sendo este considerado ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, 

destacando-se as decisões contidas nos seguintes processos 

relacionados ao caso: Ação Coletiva nº 1006333-83.2016.8.11.0041 

proposta pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da PMMT e Ação 

Coletiva nº 1011819-49.2016.811.0041 proposta pela Associação de 

Cabos e Soldados da PMMT. O autor na peça inicial destaca que o cerne 

da questão posta em litígio é sobre o direito de concorrer à promoção a 

graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, nas 

mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação sem a 

exigência da revogada Lei Complementar nº. 271/07, no sentido de 

excluir-se o requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à 

instituição militar. A Lei Complementar nº 231/2005 é o diploma legal que 

regula a carreira dos militares do Estado de Mato Grosso. Referido ato 

dispõe no art. 172 que os critérios de promoção e progressão de carreira 

observará o disposto em legislação específica. Art. 172 - Os critérios de 

promoção e progressão da carreira militar do Estado de Mato Grosso 

observará o disposto na legislação em vigor até que seja editada nova 

legislação. A matéria acima foi regulamentada pela Lei Complementar n. 

271/2007, que tinha a seguinte redação: Art. 10 - São condições 

indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, 

para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares- QPPM - à 

graduação superior, os seguintes requisitos: I - ter completado, até a data 

de promoção, interstício mínimo para ser promovido a: a) Subtenente: 3 

(três) anos como 1º Sargento; b) 1º Sargento: 3 (três) anos como 2º 

Sargento; c) 2º Sargento: 4 (quatro) anos como 3º Sargento. II - ter sido 

incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, 

observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas 

na legislação de promoção de praças; III - haver vaga. Assim, a 

mencionada lei Complementar, a época do concurso previa como 

requisitos para a promoção à graduação superior; o cumprimento de 

interstício mínimo de 04 (quatro) anos para a graduação de Terceiro 

Sargento PMMT, inclusão no Quadro de Acesso de seu quadro específico 

e a disponibilidade de vaga. Pois bem, da analise dos verifica-se que em 

Setembro de 2008, através do Boletim do Comando Geral nº. 3557, a 

Comissão de Promoção de Praças publicou o Quadro de Acesso a 

Promoção de Praças Policiais - QPPM, onde todos os que sobrevieram do 

referido curso, inclusive o autor, foram preteridos de participar do certame 

promocional, por não possuírem o requisito de 15 anos de efetivo serviço 

junto à instituição militar. Com relação a tal requisito, a Lei Complementar 

nº. 271/07 que regulamentava o processo de promoção das praças PMMT, 

hoje já revogada, restou omissa no que tange ao requisito do interstício 

necessário a promoção de Cabo PMMT a Terceiro Sargento PMMT, 

conforme se verifica da analise do Artigo 10 da Lei 271/07, portanto não 

há que ser exigido requisito que não está previsto em lei para a referida 

promoção. Ora, conjugando as legislações vigentes sobre a promoção 

dos policiais militares, notadamente, ao quadro de praças, que é o 

almejado pelo autor, tem-se que para a promoção à graduação de terceiro 

sargento deve ele ter preenchido o interstício de 04 (quatro) anos, estar 

habilitado ao cargo da graduação superior, aptidão físico-mental, haver 

disponibilidade de vaga e, por último, comportamento suficiente e inclusão 

no quadro de acesso de seu quadro específico. O Acordão prolatado pelo 

Superior Tribunal de Justiça determinou que o Estado utilizasse o artigo 31 

da Lei Complementar 271/2007. Art. 31 - O Cabo para prestar concurso à 

graduação de 3º Sargento e o Soldado para prestar concurso à 

graduação de Cabo ou 3º Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) 

anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo 

Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas. O autor destaca 

nos autos o descumprimento da liminar deferida, informando que a mesma 

não vem sendo cumprida, apesar da determinação de inclusão do nome do 

autor na listagem do quadro de promoção desde o ano de 2008, sendo 

que as demais promoções não acompanharam a decisão, implicando 

significativo prejuízo ao autor, não ocorrendo a tomada de providências no 

sentido de assegurar a regularidade das promoções do autor. Salienta o 

autor que com a sua inclusão na listagem do limite quantitativo por 

antiguidade, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro 

Sargento PMMT, a contar de setembro de 2008, deveria já constar na 

listagem do limite quantitativo por antiguidade para concorrer à promoção 

de Subtenente PMMT no ano de 2018, o que não ocorreu, conforme o 

mencionado Ofício Circular nº906/DGP/PMMT. Desta forma, resta nítido que 

o autor cumpriu todos os requisitos satisfatoriamente, tendo sido preterido 

de sua promoção a Terceiro Sargento PMMT pelo requisito de 15 (quinze) 

anos de efetivo serviço, sendo este considerado ilegal pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Diante de todo o exposto, CONFIRMO E DECLARO 

DESCUMPRIDA A LIMINAR deferida nos termos transcritos abaixo: 

“[...]ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO para determinar que o Requerido garanta 

ao Requerente o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por 

antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 1478 de 26 de abril de 

2016 para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento 

PMMT, a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos 

militares que figuram na referida publicação, até decisão final.[...]” 

Portanto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Declaratória c/c 

Obrigação de Fazer, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, bem como DETERMINO que o 

requerido, ora Estado de Mato Grosso, garanta ao autor o direito de figurar 

na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim 

Geral da PMMT nº148 de 26/04/2016, para concorrer à promoção de 

graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, nas 

mesmas condições dos militares que figuram a referida publicação, sendo 

ainda garantido o direito às PROMOÇÕES SUBSEQUENTES do autor. 

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 48H 

(QUARENTA E OITO HORAS), proceda com o devido cumprimento da 

liminar concedida nos autos, devendo, consequentemente, incluir o autor 

na listagem do limite quantitativo por antiguidade para concorrer à 

promoção de Subtenente PMMT no ano de 2018, conforme Ofício Circular 

nº906/DGP/SCP/PMMT, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias. Oficie-se o Comando 

Geral da Policia Militar remetendo cópia da presente sentença. Sem custas 

ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com 

o trânsito em julgado, após o efetivo cumprimento, ao ARQUIVO com as 

baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. Às providências. 

CUMPRA-SE. PARANAITÁ, 17 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-94.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 14h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-42.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 14h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-27.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIELE RAQUEL BAUMGART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 14h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42371 Nr: 631-41.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Leme dos Santos, Rosimeire Moreira de 

Carvalho, Pabielle Quririno de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra a acusada ROSIMEIRE MOREIRA 

DE CARVALHO pelo prazo de 02 (dois) anos, aguardando-se efetivo 

cumprimento das condições ora impostas, sob pena de revogação do 

benefício. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Elizete Quirino.

 Diante da informação acima sobre o conflito de defesas, e diante da 

verificação que o advogado nomeado já advoga para o Sr. Elias Leme dos 

Santos, REVOGO sua nomeação para a ré Pabielle Quirino de Carvalho, 

nomeando para esta Dr. Gilberto Machado Custódio. Desta feita, redesigno 

a audiência para o interrogatório do réu ELIAS LEME DOS SANTOS para o 

dia 06/12/2018, às 13h30minutos. Intime-se o réu para comparecer ao ato. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 910-61.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12992-MT, Thiago Rodrigues Barbosa - OAB:OAB/MT 

19887-0

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva vítima Matheus Rocha 

Ferreira Macedo. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, 

às partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Arbitro em 01 (um) URH, os honorários advocatícios em favor do defensor 

nomeado para o ato. Expeça-se certidão de honorários. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10902 Nr: 439-55.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Luiz Marcos Rodrigues 

ME, Gerson Duran Luque, Cristiane Valério da Silva, Marcilene Costa da 

Conceição Contó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B, Edno Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Gustavo 

Ferraz Rodrigues - OAB:8.109, Jair Camilo de Souza Junior - OAB: 

7043/MT, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B, Rosimeire Duarte - OAB:9.100-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - OAB 

3.273, para apresentar os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51440 Nr: 1194-64.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Diante da verificação da existência de duas guias de 

execução penal, determino a unificação das penas, bem como a 

realização de novo cálculo. Após a juntada deste, vista ao Ministério 

Público para manifestação. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44218 Nr: 268-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilo & Carvalho Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFC Transportes e Serviços Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias compareça nesta secretaria para retirada do edital de 

citação para publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41449 Nr: 1196-39.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Francisco de Souza, Leidiane Alves 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pedro Matias - OAB:MT/18304-O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DOS(AS) DENUNCIADOS(AS), para 

que no prazo legal, apresente os memoriais finais escritos ou ratifique os 

anteriormente apresentados.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44218 Nr: 268-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilo & Carvalho Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFC Transportes e Serviços Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WFC TRANSPORTES E SERVIÇOS 
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LTDA-ME, CNPJ: 17766636000141. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 4.626,85 (Quatro mil e 

seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Posto Marka Comércio de Combustíveis Ltda, EPP, CNPJ 

nº 06.020.516/0001-84, repesentada por sua sócia proprietária Allana 

Maressa Camilo de Carvalho, com fundamento no artigo 1102 e seguintes 

do CPC, ajuizar a presente Ação Monitória contra WFC Transportes e 

Serviços Ltda-ME, CNPJ nº 17.766.636/0001-41, para receber o valor 

atualizado de R$ 4.626,85 (quatro mil, seiscentos e vinte seis reais e 

oitenta e cinco centavos).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pleito de fls. 92. Cite-se o 

requerido, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias para querendo, 

contestar a ação no prazo legal.Após, decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, intime-se a parte autora para se manifestar e requer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marco André Batista 

Amorim, digitei.

Pedra Preta, 31 de outubro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43479 Nr: 1667-21.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Evandro Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste sobre as certidões negativas do Sr. 

Oficial de Justiça fls. 61 e 72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52440 Nr: 1606-92.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar da Conceição Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Diante do atestado médico apresentado, defiro o pedido, 

redesignando a audiência para o dia 14/02/2019, às 13h30minutos, 

comprometendo o advogado do réu em cientificá-lo desta data. Intimem-se 

as testemunhas arroladas. Saem os presentes intimados. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72173 Nr: 2373-28.2018.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Ribeiro Soares, Cristina Mariano Ribeiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que informe se há saldo na 

conta vinculada FGTS e PIS/PASEP em nome do falecido PEDRO SOARES 

cujo PIS é 124.31883.21-5.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72113 Nr: 2353-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdAHHA, AdJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc

Trata-se a ação de homologação do termo de acordo extrajudicial de 

reconhecimento e dissolução da união estável com divisão de bens, 

ingressada por RONNIE DE ANGELO HASAN HUSIEN ALI e AMANDA DE 

JESUS OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes acordaram quanto à dissolução da união estável, quanto aos 

bens moveis e imóveis e requerem a homologação do acordo extrajudicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44606 Nr: 559-20.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Anjolete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Endicon Engenharia de Instalaçães e 

Construções LTDA, Itaú Seguros S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Monica C. Mesquita - 

OAB:8.671, Leonardo Campos Mesquita - OAB:MT -19.640, Paulo 

Augusto de Azevedo Meira - OAB:PA/ n° 5586, Sabrina da Silva 

Gonçalves - OAB:MT/15529

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que apresente 

Impugnação à Contestação de fls 79/84/vºs, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52758 Nr: 1711-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Aldair Silva de 

Macedo. Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida para o 

interrogatório do réu. Com a juntada desta devidamente cumprida, vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 307-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Automóveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui de Oliveira Ruy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Intimação do patrono do impugnante (executado), parq que no prazo de 

15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito exequendo no valor 

corrigido de R$ 9.966,72 (nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

setenta e dois centavos), sob pena de incorrer na multa de 10% e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débio, nos termos do 

artigo 523, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44647 Nr: 594-77.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A de Carvalho Informática ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - fls. 113 - nomeio 

como (curador) defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta 

municipalidade - Dra. Vanderlanis da Siva Santos - OAB/MT nº 19.897, 

para promover a defesa do(a) requerido(a), devendo apresentar 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19854 Nr: 1129-11.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A, Brasil Telecom S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Pestana - 

OAB:13758, Thyago Rodrigo Castro - OAB:12648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:DF/24.214, Denner B. Mascarenhas Barbosa - 

OAB:MT/13.245-A, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as contrarrazões de fls. 233/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69923 Nr: 1448-32.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS, AMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação revisional de alimentos interposta por Allice Mendonça 

Oliveira neste ato representado pela sua genitora THAYNA MENDONÇA 

SANTANA, em desfavor de PATRICK DA SILVA OLIVEIRA, devidamente 

qualificados nos autos.

Em decisão de ref. 4, foi determinado ao autor para que pagasse as taxas 

e custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que não juntou copia dos comprovantes das custas 

processuais.

Apesar das determinações deste Juízo, verifica-se que a parte autora não 

cumpriu com aquilo que é devido.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44367 Nr: 388-63.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Cesar Theodoro, Emiliana Rocha Theodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Magalhães 

Gonçalves - OAB:17420, Nilson Novaes Porto - OAB:MT 20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo legal apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 1847-95.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO, POC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, no prazo legal informe 

o resultado da tentativa de autocomposição aos autos.
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Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 005/2018/DF

* O Edital n° 005/2018/DF - referente ao resultado preliminar do processo 

seletivo de ensino médio e superior, da prova realizada no dia 21 de 

outubro de 2018 - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122968 Nr: 1806-47.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA, Adelir de 

Fatima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marizete Santos França - 

OAB:16.457/0-MT, Robissânia da Silva felix - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 INTIMANDO a parte Autora, que encontra-se nesta Secretaria da Vara 

Única, a Carta Precatória expedida nos autos, para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, para avaliação dos bens semoventes, devendo ser retirada 

para distribuição e cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138769 Nr: 3499-32.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE PAULA LIRA, NATALIA DE PAULA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON CASTRO MIRANDA 

- OAB:332736

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163600 Nr: 5431-21.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 03 de Dezembro de 2018 às 12h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152529 Nr: 1281-94.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Antonia Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150888 Nr: 602-94.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Crescencia de Sales e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

1. DEFIRO o requerimento. Concedo o prazo de 05 (cinco) para juntada de 

documentos em especial ao documento da terra na comunidade figueira e 

comprovante de endereço, sob pena de extinção do feito, Após vistas ao 

INSS.

2. Com o aporte dos documentos, CONCLUSOS.

3. Às providências necessárias.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118436 Nr: 594-88.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Gertrudes de Moraes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 INTIMAR a parte requerida acerca da audiência de conciliação, a qual 

ocorrerá em 09 de Novembro de 2018, às 10h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150850 Nr: 582-06.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Almeida Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Tendo em vista que a autarquia ré não foi regularmente citada/intimada 

para a assentada, REDESIGNO para realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento o dia 23 de janeiro de 2019 às 

17h00min.

2. EXPEÇA-SE o necessário.

3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 158363 Nr: 3507-72.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri de Campos, GONÇALINA CELESTE 

PROENÇA CAMPOS, Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 23

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 834 Nr: 5-34.1995.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Amâncio, Tadeu Albino Amâncio, 

Maria Aparecida Fontes Amancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Henrique Baki 

Huscher - OAB:15482/SC, Oswaldo Horongozo - OAB:1460/SC, 

Oswaldo Horongozo Filho - OAB:8473/SC

 Ante o exposto, REJEITO as pretensões manejadas na manifestação e 

impugnação apresentadas pelos Executados. Pela sucumbência, 

CONDENO os Executados a honorários advocatícios, que fixo em 10% sob 

o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.P.I.C.Com efeito, INTIME-SE o Exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149104 Nr: 8457-61.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer ndustria e Comercio LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeir da Silva Neves - 

OAB:11371/MS

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de petição de 

ref.25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162343 Nr: 5067-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 12

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111663 Nr: 2053-62.2015.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richard Edwin Crew

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Farouk Naufal - OAB:2371/MT, 

PAULO SERGIO BARBOSA RÓS - OAB:17838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 Código: 111663

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151824 Nr: 984-87.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151097 Nr: 681-73.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Damasio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

Vistos,

1. DEFIRO o requerimento, REDESIGNO para realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento o dia 06 de fevereiro de 2019 ás 

17h00min.

2. Às providências necessárias.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153422 Nr: 1683-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Andrade Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILSON MIGUEL DE 

SOUZA AMORIM - OAB:24800/O

 CÓDIGO: 153422

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o Réu, citado, apresentou contestação à ref. 81, 

certifique-se acerca da tempestividade da referida peça processual, bem 

como a impugnação.

 Após, intimem-se para especificarem provas fundamentadamente, em 10 

dias, sob pena de preclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10817 Nr: 1584-65.2005.811.0028
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Produtores da Comunidade Alegre V, 

Associação dos Produtores da Comunidade de Alegre VII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Abelardo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Olimpio de Souza 

Filgueiras. - OAB:3.849

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo 

Executado. Incabível condenação em honorários advocatícios em sede de 

rejeição de exceção de pré-executividade e prosseguimento da ação 

executiva conforme precedentes do STJ. (Precedentes do STJ: AgRg no 

REsp 999.417/SP , Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

01.04.2008, DJ 16.04.2008; REsp 818.885/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no REsp 

698.026/CE , Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

15.12.2005, DJ 06.02.2006; e EREsp 1.048.043/SP, Corte Especial, Rel. 

Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 29/6/2009)INTIME-SE o Executado 

para apresentar aos autos cumprimento da ordem de reintegração de 

posse da servidão de passagem, ou seja, a autorização/liberação da 

passagem aos moradores daquela região, conforme sentença de fls. 

212/223, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais).Ausente manifestação, considerando que já 

houve penhora e avaliação nos autos, INTIME-SE o Exequente para 

requerer especificamente o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85148 Nr: 319-47.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liandro Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - 

OAB:15.440/MT, Sérgio Maurício Capitula - OAB:14.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.80

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115865 Nr: 3194-19.2015.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar as parte do parecer ministerial de ref. 52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149312 Nr: 11-35.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Benedito Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156041 Nr: 2661-55.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Amancio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159354 Nr: 3870-59.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevair Lemes de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153142 Nr: 1556-43.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Fatimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154519 Nr: 2068-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andré de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155322 Nr: 2376-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alairdes Mauricio de Camargo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155836 Nr: 2572-32.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Sales Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 632 de 701



 Cod. Proc.: 158032 Nr: 3397-73.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159931 Nr: 4133-91.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarino Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161608 Nr: 4792-03.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiany Aparecida Alves Silvetre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13 e da decisão 

de ref.4

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117604 Nr: 363-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gonçalina Pereira de Souza Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos Embargos a Execução, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Embargada nos autos de 

código 104904 no valor de R$ 82.179,17 (oitenta e dois mil, cento e 

setenta e nove reais e dezessete centavos).Pela sucumbência, CONDENO 

o Embargante a honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE ofício requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, 

devendo as vias de requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo 

a primeira ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, 

§3º, I do CPC e art. 100, §6º da Constituição Federal e a segunda à 

entidade devedora (Resolução nº 559/07).Uma vez que o pagamento não 

é feito à comarca de Poconé, não há que se falar em expedição de alvará 

de autorização por este juízo.APENSE aos autos de código 104904, 

TRANSLADE-SE cópia da presente decisão aos autos de código 104904 e 

ARQUIVE-OS.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161952 Nr: 4945-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2018, às 

16h30min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Verifica-se que 

foi trazido aos autos o indeferimento do pedido administrativo que 

conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é exigido antes de o 

segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário.DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011887-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011887-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ISABEL AMORIM DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 
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relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-22.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETH DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALCE FORMATURAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010279-22.2012.8.11.0028; Valor causa: $24,880.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 5 

de novembro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018021-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SABINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018021-59.2016.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO SABINO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITO SABINO DE ARRUDA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Narra a parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de 

maio, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 

40 horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial 

passíveis indenização por dano moral. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. Ab initio, 

convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes 

consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação 

em exame é de consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos 

serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos 

ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e 

serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial da fatura juntada 

aos autos, a qual atesta ser o consumidor titular da unidade consumidora 

atingida verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos serviços, 

porquanto houve clara falha na prestação de serviços, uma vez que o 

consumidor foi privado de serviço básico e essencial por mais de 40 

(quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar 

fatos capazes de modificar o direito do requerente, uma vez que juntou 

aos autos contestação e documentos de terceiros. Cumpre salientar que o 

dano moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte requerente comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 
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configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Requerente o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Requerida, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa requerida 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela requerente 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a requerente de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente, a título de 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014094-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA MATA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014094-51.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO DA MATA DA LUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas em contestação - Da falta de 

interesse de agir e Da impugnação ao valor da causa, em razão da análise 

das preliminares ventilada neste momento processual acarretaria 

julgamento antecipado da lide, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Assim, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 636 de 701



relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que a carta de citação expedida nos autos foi expedida 

erroneamente, tendo em vista que a carta a ser expedida era para citação 

e intimação para comparecimento a audiência perante este Juízo no dia 

06/11/2018, sendo assim restará prejudicada sua realização.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013333-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SANTIAGO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013333-20.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA SANTIAGO DA LUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas em contestação - Da falta de 

interesse de agir e Da impugnação ao valor da causa, em razão da análise 

das preliminares ventilada neste momento processual acarretaria 

julgamento antecipado da lide, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Assim, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 
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fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Deixo de analisar 

o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BENEDITO DIAS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011790-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO DIAS DA LUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas em contestação - Da falta de 

interesse de agir e Da impugnação ao valor da causa, em razão da análise 

das preliminares ventilada neste momento processual acarretaria 

julgamento antecipado da lide, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Assim, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 
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TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 
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restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Deixo de analisar 

o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013928-19.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL SEVERINO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas em contestação - Da falta de 

interesse de agir e Da impugnação ao valor da causa, em razão da análise 

das preliminares ventilada neste momento processual acarretaria 

julgamento antecipado da lide, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Assim, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 
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consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Deixo de analisar 

o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013929-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013929-04.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA BASTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Das preliminares A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver 

a situação conflituosa. Deixo de analisar as preliminares arguidas em 

contestação - Da falta de interesse de agir e Da impugnação ao valor da 

causa, em razão da análise das preliminares ventilada neste momento 
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processual acarretaria julgamento antecipado da lide, uma vez que se 

confunde com o mérito da demanda. Assim, rejeito as preliminares e passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Deixo de analisar 

o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA LEONEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000817-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS XAVIER PISSARRO - ME (EXECUTADO)

CARLOS XAVIER PISSARRO (EXECUTADO)

EMERSON LAZARO CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para providenciar o pagamento da 

complementação da diligencia no valor de R$ 267,30 (duzentos e sessenta 

reais e trinta centavos) que deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 1151-50.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A, Tiago da Silva Machado - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias, 

da juntada do mandado de penhora realizado nestes autos (28/09/2018), 

sem nenhuma manifestação das partes, até o presente momento. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54026 Nr: 3412-85.2014.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade do recurso.

Tendo em vista a interposição de apelação pela parte requerida, intime-se 

o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, 

§3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51574 Nr: 1346-35.2014.811.0059
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Horner de Almeida, Marcelo Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta precatória para citação para o executado Marcelo 

Rosseto, atentando-se para o endereço fornecido na fl. retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47812 Nr: 3591-53.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Messias Franca Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilson Mendes - OAB:16108 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Considerando que o executado não possui até o presente momento bens 

passíveis de penhora, como também considerando a inércia da parte 

exequente, SUSPENDO o processo nos termos do artigo 921, inciso III, do 

NCPC.

A suspensão da execução ocorrerá pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se 

provisioriamente os autos.

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Decorrido o prazo estabelecido sem manifestação do exequente, começa 

a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41864 Nr: 1593-84.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdirene de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista Inacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 1002-54.2014.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O, Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspensão do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DHONNES SOUSA GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NICOLAU ZANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001138-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIENE COSTA MACHADO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO LUZIENE COSTA MACHADO ajuizou ação de obrigação de 

fazer com indenização por danos morais e tutela de urgência a em face de 

BV FINANCEIRA S/A CFI, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora, que ao tentar realizar uma transação comercial, foi impedida em 

virtude de inscrição de seu nome no SPC/SERASA por parte da requerida. 

Contudo, assevera que tal dívida foi devidamente quitada, conforme 

comprovantes em anexo. Assim, requereu liminarmente a suspensão da 

inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
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que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o 

julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a 

demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente os comprovantes de pagamento, o que, a princípio, evidencia 

o adimplemento da dívida. O perigo de dano é evidente, tanto é pela 

possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogado ou modificado, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida BV 

FINANCEIRA S/A CFI, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, 

ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão 

final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome 

da Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito 

discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 13.12.2018, 

às 12h00 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABINER JOSE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001209-94.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ABINER JOSE ARRUDA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13h30min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, as requeridas 

têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000914-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000914-57.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS FERREIRA REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em 

que se busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade 

de segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em tempo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 

16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de 

averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de economia 

familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em 

tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos 

autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do 

art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de 

outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FREIRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000994-21.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA FREIRE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de março de 2019, às 18h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 2018. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR JOSE DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001134-55.2018.8.11.0059. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALENCAR JOSE DE CASTRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 
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Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito à 

aposentadoria por idade de segurado especial. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001028-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001028-93.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): IRACI SOARES DA SILVA RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de março de 2019, às 13h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TENORIO DE HOLANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001022-86.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): FRANCISCO TENORIO DE HOLANDA RÉU: INSS - CONFRESA 

Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito à 

aposentadoria por idade de segurado especial. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000882-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES SANTANA (REQUERENTE)

L. F. D. S. (REQUERENTE)

A. V. F. S. (REQUERENTE)

M. F. S. (REQUERENTE)

CARLOS DANIEL CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AREDSON PEREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000882-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: FABIANA FERNANDES SANTANA, CARLOS DANIEL 

CARVALHO SILVA, LUCAS FERNANDES DA SILVA, MATHEUS 

FERNANDES SILVA, AMANDA VITORIA FERNANDA SILVA 

INVENTARIADO: AREDSON PEREIRA DA SILVA Aqui se tem pedido de 

abertura de inventário dos bens deixados por falecimento de AREDSON 

PEREIRA DA SILVA, promovido por seu espólio, representado por 

FABIANA FERNANDES SANTANA. O espólio aduziu que o falecido foi 

casado com Fabiana pelo regime de comunhão parcial de bens com 

Aredson Pereira, tendo o enlace perdurado até o advento do óbito de 

cônjuge varão, o qual ocorrera em 08/07/2018. Relatou o autor que o de 

cujus era quem provia a mantença da família, de modo que, com seu óbito, 

a requerente e seus filhos estariam passando por dificuldades 

financeiras, razão pela qual requereu a expedição de alvará autorizativo 

para venda de 80 (oitenta) cabeças de gado. É o relatório. Decido. Ao 

justificar o pedido de deferimento da gratuidade judiciária, o espólio 

argumentou que não teria condições para prover as despesas da 

demanda sem prejuízo para sua manutenção. Contudo, a mera existência 

do fato de o espólio ostentar a propriedade de mais de 80 cabeças de 

gado já apontam condições para arcar com as despesas do processo, eis 

que estas podem ser vendidas para pagamento das custas processuais. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Porém, em razão de 

constar nos autos um pedido para autorização da venda, justifica-se a 

prorrogação do prazo para pagamento das custas. Em relação ao pedido 

de autorização para venda das cabeças de gado e do veículo, o pedido 

pode ser deferido, mas condicionado ao depósito em Juízo imediato da 

quantia angariada. Isso porque a necessidade da venda foi justificada em 

razão dos custos da manutenção, tanto dos próprios bens objeto da 

venda, quanto das demais despesas correntes do espólio. Por isso, não 

se justifica a entrega da inteira quantia objeto da venda à inventariante, 

nesse momento. Ademais, na inicial, foi dito, inclusive, que o espólio 

deixou dívidas e, assim, não se pode conceber a automática alienação dos 

bens herdados sem que possa pensar numa garantia dos credores. Por 

tudo isso, AUTORIZO A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE TODAS AS 

CABEÇAS DE GADO E DO VEÍCULO PRETENDIDO, PELO VALOR MÉDIO 

DO MERCADO, DEVENDO, IMEDIATAMENTE APÓS A VENDA, O 

MONTANTE SER DEPOSITADO EM JUÍZO ACOMPANHADO DA 

APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DETALHADA. Advirto que a não realização do depósito e não a 

presentação da prestação de contas poderá ensejar a extinção prematura 

da demanda e proporcionar a imposição de multa à inventariante por ato 

atentatório à dignidade da justiça. Além disso, autorizo a prorrogação do 

prazo para pagamento das custas até advento da venda dos bens 
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citados, quando deverá a inventariante promover o levantamento de 

quantia suficiente para recolhimento da taxa judiciária. Desde já, autorizo a 

apresentação de quantificação das despesas do espólio, por meio de 

detalhada planilha, acompanhada dos documentos comprobatórios 

respectivos. Nesta senda, defiro a expedição de alvará para venda do 

gado e do veículo. De outro norte, nomeio inventariante FABIANA 

FERNANDES SANTANA, cônjuge sobrevivente, já qualificada na inicial. 

Intime-se, por mandado, a inventariante ora nomeada para que, no prazo 

de cinco dias, compareça a este Juízo e preste compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função. Devendo, dentro deste prazo, 

apresentar os documentos de identificação do herdeiro Lucas Fernandes 

da Silva. Na oportunidade em que firmar compromisso, deverá este Juízo 

intimar a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste as 

primeiras declarações, contendo especialmente as exigências postas no 

artigo 620 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, desde que haja 

poderes especiais expressos, poderão as primeiras declarações ser 

prestadas por procurador, nos termos do artigo 620, §2º do Código de 

Processo Civil. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de setembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO MOREIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000828-86.2018.8.11.0059 BANCO BRADESCO S.A. SAULO MOREIRA 

SANTOS CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação 

vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que providencie o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, 

a fim de possibilitar o cumprimento dos mandados expedidos nos autos, no 

prazo de 05 dias. Porto Alegre do Norte/MT, 5 de novembro de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUZA ABELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000088-31.2018.8.11.0059 JEFFERSON SOUZA ABELHA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem-se sobre o laudo pericial juntado no prazo de 05 dias. Porto 

Alegre do Norte/MT, 5 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000133-35.2018.8.11.0059 ROSA MARIA FERREIRA LIMA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem-se sobre o laudo pericial juntado no prazo de 05 dias. Porto 

Alegre do Norte/MT, 5 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000206-07.2018.8.11.0059 IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem-se sobre o laudo pericial juntado no prazo de 05 dias. Porto 

Alegre do Norte/MT, 5 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105841 Nr: 5953-52.2018.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Coelho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo este Juízo estabelecido prazo para que a parte autora emendasse 

a inicial, mas, decorrendo o prazo sem qualquer manifestação, 

extingue-se o feito.

Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 549-88.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPBSa"A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido apresentado recurso de apelação, abra-se vista à parte 

autora para apresentação de contrarrazões.

Posteriormente, encaminhem-se estes autos à Instância Superior, 

externando nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80199 Nr: 3108-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE, AEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, JRDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifique a Secretaria deste Juízo se ocorreu o trânsito em julgado da 

sentença.

Indefiro o pedido para intimação pessoal do atuor, eis que trata-se de 

parte representada judicialmente por advogado e, nesses casos, a 

intimaçao ocorre por meio do seu patrono.

Nada sendo requerido, encaminhem-se os autos ao arquivo na condição 

de findo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65824 Nr: 1646-26.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAX PAN FUNERÁRIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Gomes Roversi de 

Matos - OAB:301.356 SP

 Reflexo disso é o que o vem se exigido do juiz, presidente do processo, 

nos casos em que a inversão do ônus probatório se dá "ope judicis".No 

caso concreto, embora a autora tenha pedido a regência do processo pelo 

direito do consumidor, protestando pela inversão do ônus probatório, há 

que ser dito que tal pedido não merece acolhimento.Isso porque a autora, 

na relação jurídica material retratada na inicial, não ostenta a qualidade de 

consumidora, pois ela não é destinatária final do produto adquirido, que 

deu orígem à relação jurídica material espelhada nos autos. Veja-se que, 

quando uma sociedade empresária adquire produtos e serviços que são 

usados para incrementar sua própria produção ou quando tais produtos e 

serviços são usados no processo de produção, ela deixa de qualificar-se 

como consumidora, em razão do que prevê o artigo 2º do Código de 

Defesa do Consumidor.No caso deste autos, a relação jurídica entre as 

partes se originou porque a autora teria adquirido "urnas funerárias" para 

revenda, pois ela qualifica-se como sociedade do ramo funerário. Assim, 

não é o caso de ser considerada consumidora. Ademais, autora não 

demonstra ser pessoa hipossuficiente economica e tecnicamente, o que 

também desautoriza seu reconhecimento como consumidora na relação 

jurídica material posta nos autos.Por todo o exposto, atribuo à autora o 

ônus ordinário de provar o seu direito em Juízo, indeferido o pedido de 

inversão do ônus da prova.Por causa disso, reabro o prazo para que a 

autora, bem como a ré, possam indicar as provas que porventura 

pretendam usar em Juízo para demonstrar seu direito, nos mesmos termos 

da decisão posta na referência 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70773 Nr: 3828-82.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kismagno Mendes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Associação Atletica 

Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:GO 40.823, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste-se quanto 

à contestação apresentada pelo Banco do Brasil S/A.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000914-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000914-57.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS FERREIRA REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em 

que se busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade 

de segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em tempo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 

16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de 

averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de economia 

familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em 

tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos 

autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do 

art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de 

outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FREIRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000994-21.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA FREIRE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de março de 2019, às 18h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 2018. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR JOSE DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001134-55.2018.8.11.0059. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALENCAR JOSE DE CASTRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 

Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito à 

aposentadoria por idade de segurado especial. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE RECORD REDENÇÃO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001110-27.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ARISTON JOSE DA SILVA RÉU: REDE RECORD REDENÇÃO 

Aqui se tem ação de indenização por danos morais, ajuizada por ARISTON 

JOSÉ DA SILVA em face de REDE RECORD REDENÇÃO. Preliminarmente, 

defiro aos requerentes os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Designo audiência 

de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de Processo Civil, 

para o dia 26 de março de 2019, às 12h00, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se a parte ré pra comparecimento à audiência e, se 

restar frustrada a conciliação, ficará intimado também para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à 

audiência. Deverá a citação ocorrer até o dia 15 de fevereiro de 2019 e o 

senhor oficial de justiça deverá intimar o citando de que deverá 

comparecer à audiência acompanhado de advogado. Porto Alegre do 

Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 82898 Nr: 4803-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Galdino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 INTIMO a defesa do réu RODRIGO GALDINO DOS SANTOS, por intermédio 

de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795, para, 

no prazo de 02 (dois) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso em 

sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108718 Nr: 7374-77.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lourenço Morais, Dione Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA VITOR NOBRES - 

OAB:24164/O, WILLIAN ALVES LEÃO - OAB:24067/O

 O Ministério Público ofereceu denúncia imputando a prática do crime 

descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código 

Penal.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 da Lei 11.343/06, 

os denunciados foram devidamente notificados.

 Defesa inicial apresentada (ref.20).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Analisando a defesa apresenta pelos denunciados, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados como incurso na prática dos crimes 

tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 na forma do artigo 69 

(concurso material) do C.P.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 06 de dezembro de 

2018, às 14h00 (horário oficial do estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se os réus e as testemunhas, expedindo-se o necessário.

Em tempo, tendo em vista a juntada de documentos à ref. 20, cadastra-se 

a nova advogada constituída pelo acusado Anderson Lourenço Morais, a 

fim de que receba as devidas intimações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Considerando que a Defesa (ref. 178) e o Ministério Público (ref.181) não 

se opuseram quanto a homologação do cálculo acostado à ref. 173, 

HOMOLOGO-O para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Aguarde-se os autos em cartório o cumprimento da pena imposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82460 Nr: 4506-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janari Wanderley da Costa, alcunha "Pura 

Bucha", Kelly Crislaine da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Trata-se de requerimento formulado pela defesa técnica da sentenciada 

KELLY CRISLAINE DA SILVA, a fim de que seja autorizado por este juízo, 

sua mudança de domicílio, objetivando-se residir na cidade de 

Campinas/SP.

Instado, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pedido, sob a alegação 

de que a ré não possui vinculo de parentesco com o titular do endereço 
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fornecido nos autos (ref. 188).

É o breve relato.

Decido.

Analisados os autos, verifico que o pedido formulado pela defesa da ré 

não merece deferimento, eis que a condenada não logrou êxito em 

comprovar relação de parentesco com o detentor do comprovante de 

endereço fornecido e sequer outros familiares na cidade mencionada, 

além disso nota-se que foi concedida prisão domiciliar em favor da 

sentenciada, pelo fato de possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade, 

sob sua responsabilidade.

No mais, Kelly Crislaine possui nos presentes autos sentença 

condenatória transitada em julgado (07/08/2018), sendo que eventual 

mudança de domicílio da ré para outra comarca seria prejudicial ao 

cumprimento da pena imposta (05 anos e 06 meses de reclusão – regime 

inicial fechado), de modo que não há possibilidade de deferimento do 

pedido.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de ref. 182.

 Expeçam-se as respectivas guias de execução definitiva dos réus.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 INTIMO a defesa do réu ROGÉRIO DIAS ARAÚJO, por intemédio de seu 

advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT nº 9704-A para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar resposta escrita em relação ao aditamento 

da denúncia realizado pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103741 Nr: 4729-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson da Silva Lopes, Geane Gomes da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA

 INTIMO a defesa dos acusados Geane Gomes da Silva Santos e José 

Nilson da Silva Lopes, por intermédio de seu advogado, Dr. Riveraldo 

Gomes da Silva - OAB/PA 8143-A, para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75165 Nr: 5786-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a exordial acusatória, para absolver o acusado FABIO 

ROSA DA SILVA das sanções do artigo 330, do Código Penal, e 

condená-lo nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...) Na 

terceira fase, verifica-se preenchidos os requisitos da causa de 

diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o 

acusado é primário e não se dedique às atividades criminosas e nem 

integre organização criminosa.Reconhecida a mencionada minorante e 

considerando a pequena quantidade de droga apreendida, demostrando 

ser traficante eventual, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a 

em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 184 (cento 

e oitenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. (...) .Destarte, tendo em vista as circunstâncias judiciais 

favoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida, emprega-se o 

regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. 

(...).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 063/2018/DF

O MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

 Considerando que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, matrícula 

32.626, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado de suas 

funções nos dias 29 a 31/10/2018, por estar em gozo de compensatória.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora GUISELA ISERNHAGEN TONHOLO, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 1469, lotada nesta Comarca de Porto dos Gaúchos, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Judiciária Substituta, nos dias 29 a 31/10/2018.

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos/MT, 26 de Outubro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44111 Nr: 2454-83.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Daria Jenuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerente na pessoa de seus advogados que o médico 

perito agendou o dia 02/11/2018, às 14:00 horas para realização da 

perícia no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44216 Nr: 2512-86.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alberto Orsolini Nicolosi, Luiz Pereira 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente na pessoa de seus advogados para 

manifestar-se no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-51.2012.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FRANZOLIN PORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAILES ALVES DA ROCHA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010040-51.2012.8.11.0017. REQUERENTE: RODOLFO FRANZOLIN 

PORTES REQUERIDO: CHAILES ALVES DA ROCHA Vistos, etc. Ante a 

apresentação de embargos de declaração com efeito infringente 

impetrado pela parte requerida, manifeste-se a parte autora no prazo legal. 

Após, nova conclusão. São Félix do Araguaia/MT, 23 de Outubro de 2018. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010010-45.2014.8.11.0017. REQUERENTE: LUIZ GONCALVES MARTINS 

REQUERIDO: ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA Vistos, etc. Ante 

a certidão formulada pela parte promovente, manifeste-se a causídica da 

parte autora, uma vez que acordo celebrado seria adimplido em sua 

totalidade até o mês de Dezembro do ano de 2019. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 23 de Outubro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43117 Nr: 325-19.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Lima Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Ricardo 

de Souza Moura - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146485 Nr: 2825-53.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinilha Pereira Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque se trata o autor Vereador do Município de Novo 

Santo Antônio e, exerce a função de Presidente da casa, algo que revela 

assim uma desproporção ao deferimento a justiça gratuita em momento. 

Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o 

feito com as três últimas declarações de imposto de renda e/ou outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e 

custas processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito.No 

mais e por fim, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos auto comprovante de 

endereço, sob pena de indeferimento da inicial.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34754 Nr: 809-39.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135979 Nr: 2171-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Abreu Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145166 Nr: 1975-96.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cisa-Consorcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Serra Nova Dourada - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 652 de 701



 Vistos.

Compulsando atenciosamente os autos, denota-se que o pedido de 

concessão de assistência judiciária gratuita da forma como requerida 

merece ponderações.

Pois bem, no que tange à gratuidade de justiça estendida às pessoas 

jurídicas, sedimentou-se o entendimento pelo STJ, em súmula de número 

481, que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 

sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais”.

Neste caso, inexiste a presunção legal de veracidade da afirmação de 

insuficiência de recursos pela pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica 

deverá comprovar nos autos em que pleiteia o beneficio da justiça gratuita, 

o pressuposto exigido no artigo 98 do CPC que é a “insuficiência de 

recursos”, sob pena de ter seu pedido indeferido.

Neste toar de ideias, há a presunção de que a pessoa jurídica tem 

recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, devendo 

ela desincumbir-se de seu ônus trazendo ao feito a comprovação 

contrária.

Ademais, incabível o pedido de recolhimento ao final pelo vencido, nos 

termos do artigo 91 do CPC, conforme pleiteado pela causídica, eis que o 

Requerente não se amolda àquele rol taxativo.

Dito isto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a tal comprovação ou recolha as taxas e custas processuais, 

conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Às providências, voltando-me imediatamente conclusos na sequência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40999 Nr: 1542-34.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado JARDELI 

VICENTE WAGNER nas penas do art. 217-A, na forma do artigo 71, caput, 

ambos do Código Penal, cuja pena passo a dosar.Nesta oportunidade 

cumpre salientar que, tendo em vista o reconhecimento do crime 

continuado, aplicar-se-á ao réu a pena de um só dos crimes de estupro, 

posto que se tratam de penas idênticas, com a exasperação prevista no 

art. 71, caput, do CP.Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva 

em 09 (anos) e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Substituição 

por Penas Restritivas de DireitosVerificando a redação do artigo 44 do 

Código Penal, observo que o Réu não faz jus à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando-se a pena 

aplicada e a violência presumida inerente ao tipo penal. Suspensão 

Condicional da PenaNo mesmo sentido, diante da pena aplicada, incabível 

a suspensão condicional da pena, conforme o disposto no artigo 77 do 

Código Penal.Apelo em liberdadeConcedo ao réu o benefício de apelar em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com fundamento no 

mandamento do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois 

permaneceu nessa situação durante toda a instrução do processo. 

Ademais, não existe qualquer motivo que justifique a necessidade de 

decretação da prisão preventiva, já que não se encontram presentes os 

requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.Providências 

finais:Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do 

Código de Processo Penal. Após, o trânsito em julgado:a) lance-se o nome 

do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal);b) oficie-se o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 

15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações 

Criminais);c) expeça-se a guia de execução penal;d)- após, não havendo 

pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41548 Nr: 2021-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leôncio de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39348 Nr: 168-80.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para especificar as provas que deseja 

produzir – justificando-as e/ou se pretende o julgamento antecipado da 

lide, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, dê-se vistas ao MPE.

Com o retorno, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146702 Nr: 2947-66.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Primo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaidy Marlone Naves 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33856 Nr: 2596-40.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Augusto Indalécio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Donizete Guaraldo, Raquel de Fátima 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Célio Batista Pinto - 

OAB:15.150-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a juntada do malote digital de fls. 49/50, proceda o competente 

Gestor, com a efetiva intimação da parte autora, para recolhimento das 
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custas processuais, nos termos do teor do ofício de fls. 49-verso.

Às providências, COM URGÊNCIA, certificando-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146092 Nr: 2582-12.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Borges Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alegando o inadimplemento da parte requerida, a autora ajuizou a presente 

ação monitória embasada em emissão de cédula rural pignoratícia (fls. 

19/23).

Assim, EXPEÇA-SE mandado monitório concedendo a parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra com o pagamento da dívida 

nos termos do pedido inicial e, ainda, pague os honorários advocatícios no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, 

do CPC).

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a requerida lhe dê cumprimento no 

prazo mencionado, ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º do 

CPC).

A Requerida poderá, ainda, neste mesmo prazo, OPOR EMBARGOS à 

Ação Monitória e suspender a eficácia do mandado inicial (art. 702, caput 

e §4º do CPC).

Em caso de não cumprimento da obrigação, e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, §2º do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário, atentando-se a serventia 

para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado, Dr. 

Sérvio Túlio de Barcelos, alterando-se a capa dos autos.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17443 Nr: 339-13.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Anita Rosa da Silva Santos, Domingos dos Santos, 

KVSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Soares Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANITA ROSA DA SILVA SANTOS, Cpf: 

00012692166, Rg: 379446, Filiação: Antonio Rodrigues da Silva e Maria 

Rosa da Silva, data de nascimento: 13/07/1974, brasileiro(a), natural de 

Brejulândia-BA, casado(a), do lar, Telefone (66) 9218 1706. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do todo exposto, presentes os requisitos do artigo 42 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido de adoção de Kéury Vitória Soares 

Costa, em favor de Anita Rosa da Silva Santos e Domingos dos Santos, 

destituindo, como consectário lógico desta decisão, Eliane Soares Costa, 

do poder familiar com relação à menor, que passará a se chamar KÉURY 

VITÓRIA DA SILVA SANTOS. Por conseguinte, declaro o processo extinto 

com julgamento do mérito, o que faço com base no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Para tanto, determino:a)Cancelamento do registro 

da menor Kéury Vitória Soares Costa, com abertura de novo registro, 

constando o novo nome, KÉURY VITÓRIA DA SILVA SANTOS;b)Inscrição 

do nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus 

ascendentes;c)Não poderá constar nas certidões do competente ofício 

nenhuma observação sobre a origem do ato. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de registro da presente decisão, com os requisitos 

do artigo 47 do ECA, após arquive-se o presente observando as 

anotações de estilo.Sem custas, nos termos do art. 141, § 2º, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.São Félix do 

Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 31 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42954 Nr: 202-21.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Costa, Hugo Barcelos Costa, 

Rosair Perez de Oliveira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A, Daniel Victor Farias Castro - OAB:17.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho a seguir, cumpre-me intimar a exequente na 

pessoa de seus advogados Drs. Daniel Victor Farias Castro e An dré 

Assis Rosa para, manifestação sobre o teor da certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 65, requerendo o que de direito no prazo legal. Vistos em 

correição, etc.DEFIRO o requerido às fls. retro, devendo o Senhor Gestor 

providenciar o necessário.Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia - MT, 31/01/2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza 

Substituta.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000059-10.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL MESSIAS BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS OAB - DF51038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZET DOMINGOS ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000059-10.2018.8.11.0017. REQUERENTE: NOEL MESSIAS BENTO 

REQUERIDO: ELIZET DOMINGOS ROCHA Vistos. Compulsando os autos, 

denota-se que a presente execução foi instruída exclusivamente por 

fotocopia do título extrajudicial (cártula de cheque), e não com a juntada do 

original que se afigura como indispensável, em razão de sua cartularidade, 

sua segurança ao crédito, sendo documento essencial à propositura da 

demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à autenticação em 

cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, sob pena de 

indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia – MT, 31 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 38/2018/CA     A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini – MM. Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Porto Esperidião Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o número reduzido de servidores 

existentes nesta Comarca;   CONSIDERANDO que a Vara Única/ Juizado 

Especial desta Comarca merece m atenção especial , visando a melhor 
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prestação jurisdicional possível; CONSIDERANDO a inda, que os serviços 

devem ser, na medida do possível , distribuídos de forma igualitária a tod 

os os servidores; CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento do 

Provimento 11/2017-CGJ, cujo caráter de urgência é mencionado no Of 

ício Circular 277/2018-DOF ( Implantação da Central de Mandados); 

CONSIDERANDO por fim, que determinações em apartado serão 

destinadas à Central de Administração ;   RESOLVE:   REVOGAR o item III 

da portaria 03/2015/CA, onde designou a servidora Claudia Cristina 

Martins de Souza, matrícula 23843, Técnica Judiciária, na função de 

Gestora Administrativa III , passando a servidora a prestar seus serviços 

exclusivamente na Vara Única. Os efeitos da presente revogação, dar-se 

-ão a partir da data da publicação desta portaria no DJE.Publique-se, 

Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

informando ainda o departamento de Recursos Humanos e Departamento 

de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça.   Porto Esperidião – MT, 31 

de outubro de 2018.       Lílian Bartolazzi L. Bianchini   Juíza Diretora do 

Foro      table

 PORTARIA N.º 38/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o número reduzido de servidores existentes nesta 

Comarca;

 CONSIDERANDO que a Vara Única/ Juizado Especial desta Comarca 

merece m atenção especial , visando a melhor prestação jurisdicional 

possível;

 CONSIDERANDO a inda, que os serviços devem ser, na medida do 

possível , distribuídos de forma igualitária a tod os os servidores;

 CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento do Provimento 

11/2017-CGJ, cujo caráter de urgência é mencionado no Of ício Circular 

277/2018-DOF ( Implantação da Central de Mandados);

 CONSIDERANDO por fim, que determinações em apartado serão 

destinadas à Central de Administração ;

 RESOLVE:

 REVOGAR o item III da portaria 03/2015/CA, onde designou a servidora 

Claudia Cristina Martins de Souza, matrícula 23843, Técnica Judiciária, na 

função de Gestora Administrativa III , passando a servidora a prestar seus 

serviços exclusivamente na Vara Única.

 Os efeitos da presente revogação, dar-se -ão a partir da data da 

publicação desta portaria no DJE.

Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça.

 Porto Esperidião – MT, 31 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51164 Nr: 663-46.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Autos nº: 663-43.2012.811.0011

Código: 51164

Vistos...

Defiro o pedido de fl. 170/174, determinando o desentranhamento do 

Acordo juntado erroneamente às fls. 144/147.

Intime-se a parte requerida para que manifeste o que entender de direito, 

juntando aos autos o acordo correto, se houver.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 18 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52484 Nr: 599-02.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Oliveira Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Rodrigues da 

Silva - OAB:OAB/MT18777, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10636/MT

 Autos nº 599-02.2013.811.0098

Código: 52484

Vistos.

Tendo em vista o termo acostado às fls. 101 e considerando a inexistência 

de de audiência de conciliação anteriormente, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para a data de 26 de novembro de 2018, às 14h30min, 

devendo as partes, bem como seus procuradores serem intimadas para 

comparecer à solenidade, com as advertências legais.

Citem-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação, por aviso de 

recebimento (AR), conforme artigo 18, §1º da Lei nº. 9.099/95.

Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo 

legal (art. 335, I, do Código de Processo Civil).

Intima-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64434 Nr: 1316-38.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Sanches Melhado, Daisy Rensi Sabino, 

Maria Aparecida de Queiroz Melhado, Espólio de Antonio Miguel Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado Carta Precatória, referente ao Processo N.°: 

53920-26.2013.811.0041 (original), que aguardo o recolhimento de 

diligência no valor de R$ 1.288,00 (hum mil, duzentos e oitenta e oito reais) 

– 02 (duas) diligências do Assentamento Santa Cecilia –, devendo o 

mesmo ser efetuado através do site do TJMT, CPD (Central de Pagamento 

de Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ, para dar o fiel 

cumprimento do ato processual. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63293 Nr: 676-35.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado Carta Precatória, referente ao Processo N.°: 
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3177-97.2016.811.0011 (original), que aguardo a complementação de 

diligência no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) – Serra 

Linda/Gamelão –, devendo o mesmo ser efetuado através do site do TJMT, 

CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ, para dar o fiel cumprimento do ato processual. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57676 Nr: 272-52.2016.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M VIANA & CIA LTDA - ELÉTRICA SÃO 

JORGE, J. M. Viana Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação, referente ao Processo N.°: 

272-52.2016.811.0098, que aguardo o recolhimento de diligência no valor 

de R$ 21,00 (vinte e um reais), devendo o mesmo ser efetuado através do 

site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada 

pelo Provimento 7/2017 – CGJ, para dar o fiel cumprimento do ato 

processual. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 81-90.2005.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Justiniano Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR 

DESTE JUIÍZO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62816 Nr: 371-51.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mércia Vilma do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricado Silvério de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB: MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que, em 

cumprimento a Carta Precatória deprecante Vara Única da Comarca de 

São José dos Quatro Marcos/MT, referente ao processo 

132-16.2007.811.0039, que aguardo o recolhimento da diligência no valor 

de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) que deverão ser pagos através da 

CPD – Central de Pagamento de Diligência do TJMT, tendo em vista que o 

endereço indicado fica na cidade de Glória D’Oeste/MT. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50706 Nr: 2654-95.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Quintino Rodrigues, Joaquim Gregório 

Rodrigues, Maria Rodrigues Minto, Sebastião Gregório Rodrigues, 

Minervina Rodrigues Ruzafa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Evangelista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a resposta do ofício do INDEA de fls.103/104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64658 Nr: 1442-88.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osorivan Alves de Borba, Ariclenes Costa 

Ferreira, Anderson Campos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS SOUZA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 24.010-O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO 

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB/MT 24.010-O PARA 

APRESENTAR PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A DEFESA DO 

FLAGRADO ARICLENES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52904 Nr: 997-46.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIVZ IND. E COM. DE ESSÊNCIAS LTDA - ME, 

LUIZ CARLOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o AR que foi devolvido pelo correio com a informação de que não 

existe o numero do endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61488 Nr: 1226-64.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Flores Melgar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20694, Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62167 Nr: 1566-08.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Elizabete de Macedo Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62657 Nr: 273-66.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lourdes Batista Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64658 Nr: 1442-88.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osorivan Alves de Borba, Ariclenes Costa 

Ferreira, Anderson Campos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS SOUZA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 24.010-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64658(...)o que certamente abala a manutenção da 

ordem pública, surgindo assim o periculum libertatis.Nesse sentido:“(...) 

Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da prisão preventiva do 

ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das 

circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in 

concreto, a periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o 

modus operandi do delito, bem como a existência de indicativos de que a 

atividade delituosa era reiterada. (...)”. (STJ, HC 251886/CE - HABEAS 

CORPUS 2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão 

Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).Quanto à alegação da defesa de 

Osorivan de que a prisão neste momento seria uma antecipação da pena, 

sabe-se que são institutos diferentes e que esta preventiva tem o intuito 

de acautelar o seio social, não afrontando o princípio da presunção de 

inocência, uma vez que se tal fosse, sequer existiria referido instituto no 

Direito brasileiro, pelo que não acolho tal argumento.Ademais, como se 

observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva 

ainda subsistem, de forma que dão azo à manutenção dos flagrados no 

cárcere, demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da 

prisão.Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva dos flagrados Osorivan Alves de Borba e Ariclenes Costa 

Ferreira.Intime-se o causídico Agassis Souza Rodrigues da Silva OAB/MT 

24.010-O para apresentar procuração com poderes para defesa do 

flagrado Ariclenes no prazo de 10 (dez) dias.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Por fim, aguarde-se o aporte do inquérito policial 

correlato. Após, traslade-se as cópias necessárias e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 30 de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64658 Nr: 1442-88.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osorivan Alves de Borba, Ariclenes Costa 

Ferreira, Anderson Campos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS SOUZA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 24.010-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64658Vistos, etc.Trata-se de Auto de Prisão em 

Flagrante em desfavor de Osorivan Alves de Borba, Ariclenes Costa 

Ferreira e Anderson Campos do Nascimento, pela prática do delito previsto 

no art. 157, §2º, I e V do Código Penal.Prisão em flagrante homologada e 

convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 

(fls. 53/57).Realizada audiência de custódia, a defesa fez pedido de 

revogação de prisão preventiva nos seguintes termos: “MMº Juiz a defesa 

dos acusados requer seja concedida medidas cautelares diversas da 

prisão, visto a obscuridade dos fatos que poderão ensejar crime diverso 

do apontado no flagrante visto os depoimentos dos policiais apontando a 

participação da suposta vítima no delito, informados pelos acusados. Bem 

como os acusados estão reclusos em local inapropriado, na carceragem 

da delegacia desta cidade, não havendo sequer meios de se alimentarem. 

No mais, requer prazo de cinco dias para juntada de procuração. Nestes 

termos pede deferimento.”.É o relatório, fundamento e 

decido.Primeiramente, quanto à alegação de estarem encarcerados em 

local desapropriado, tenho que a mesma fora superada uma vez que já foi 

determinado o recambiamento dos flagrados à cadeia pública de Mirassol 

D’Oeste/MT.Anote-se que até então o que se tem é o cometimento de 

roubo qualificado, sem qualquer respaldo à alegação de que a vítima teria 

participação no delito, o que alteraria a tipificação das condutas, o que 

demanda incursão na instrução processual a fim de se constatar tal 

participação.(...)Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva decretada em desfavor dos flagrados Osorivan Alves de 

Borba, Ariclenes Costa Ferreira e Anderson Campos do 

Nascimento.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Por fim, aguarde-se o 

aporte do inquérito policial correlato. Após, traslade-se as cópias 

necessárias e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 16 de outubro de 2018.Jean Garcia 

de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64658 Nr: 1442-88.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osorivan Alves de Borba, Ariclenes Costa 

Ferreira, Anderson Campos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS SOUZA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 24.010-O

 Vistos, etc.

Considerando a ausência do Ministério Público, o qual, segundo contato 

telefônico, não participaria da presente solenidade em razão do seu 

expediente ser até às 18:00h, tenho como preclusa a oportunidade para 

manifestação.

Outrossim, considerando que a Comarca de Porto Esperidião não possui 

Cadeia Pública, determino, em caráter excepcional, o recambiamento dos 

presos à Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, visto que respondo 

cumulativamente pela 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT e Porto 

Esperidião/MT, ficando expressamente autorizado a adentrar no ergástulo.

Após os expedientes quanto ao recambiamento dos presos, mantenham 

os autos conclusos para deliberação sobre o pleito defensivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31083 Nr: 583-19.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DIVINO DE ARAÚJO, Cpf: 

30320550672, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ 

DIVINO DE ARAÚJO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20111061/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/06/2011

 - Valor Total: R$ 1.413,33 - Valor Atualizado: R$ 1.413,33 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: AUTOS Nº 583-19.2011.811.0098CÓDIGO 

31083Vistos.Defiro o pleito retro (fl. 36).Após, com o decurso do prazo 

certificado, intime-se a parte requerente paramanifestar o que entender de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto Esperidião/MT, 24 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito em 

Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 31 de outubro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56907 Nr: 1177-91.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelicio Lacerda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDELICIO LACERDA SANTANA, Cpf: 

00792882199, Rg: 1.337.956-9, Filiação: Agenor Albino Santana dos 

Santos e Maria Cândida Lacerda Santana, data de nascimento: 

05/04/1981, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, convivente, 

serviços gerais, Telefone 65-99559854. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Indagar se o réu pretende recorrer da sentença 

prolatada nos autos..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na denúncia para o fim de CONDENAR o réu VALDELICIO LACERDA 

SANTANA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, 

caput, do Código Penal, conforme imputações a ele atribuídas na 

denúncia.Com relação à condenação pelo delito de ameaça, passo a 

dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código 

Penal.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o 

delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui apontamentos de 

maus antecedentes criminais de acordo com consulta ao sistema Apolo, 

contudo nenhuma anotação será valorada nesta fase, ante o impeditivo da 

súmula 444 do STJ; a conduta social não há como aferir dos autos, de 

modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram 

coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-la; o motivo do crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já é 

punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar 

negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, 

consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a 

circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima 

não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, verificando-se a 

inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.Conforme 

fundamentado alhures, aplico a agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea f, do Código Penal, passando a dosar a pena em 01 (um) mês e 25 

(vinte e cinco) dias de detenção. Não há a incidência de circunstância 

atenuantes.Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que 

fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de 

detenção.Considerando a inexistência de circunstância judicial 

desfavorável ao réu e que a pena fixada é inferior a quatro anos, fixo 

como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 

33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal.Tendo em vista o caráter 

punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo, a necessidade de 

implementação de medidas com o fim de erradicar a violência contra a 

mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a 

substituição da pena privativa de liberdade uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, com fundamento no art. 44 do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de serviços à comunidade em 

entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada em audiência 

admonitória.Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:HABEAS 

CORPUS. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

CONDENAÇÃO. REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE 

DIREITO. BENEFÍCIO CASSADO PELO TRIBUNAL ORIGINÁRIO. ART. 44, I, 

DO CP. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE 

CORPORAL DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DA PERMUTA. PRECEDENTE 

DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 1. Constatando-se que a 

sanção imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e que se cuida da 

contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Vias de 

fato, infração de natureza menos grave, possível e socialmente 

recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, desde que não se resuma ao pagamento de cestas 

básicas, de prestação pecuniária ou de multa, isoladamente, como 

expressamente determinado no art. 17 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha). PRECEDENTE DESTE STJ. 2. A concessão da permuta, na 

espécie, de forma alguma colidiria com a proposta de combate à violência 

doméstica, tendo em vista a sua adequação às finalidades da aplicação da 

pena, que são a retribuição e a ressocialização do condenado, servindo 

ainda para prevenção geral, na medida em que afasta a ideia de 

impunidade. 3. O deferimento do benefício também não ofenderia o 

previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha, pois aqui o que se impede é a 

aplicação das medidas benéficas previstas na Lei 9.099/95 aos delitos 

cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista ou efetivamente aplicada. 4. Ordem 

concedida para restabelecer a sentença no ponto em que substituiu a 

pena privativa de liberdade imposta ao paciente por uma restritiva de 

direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. (Habeas 

Corpus nº 207978/MS (2011/0121929-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge 

Mussi. j. 27.03.2012, unânime, DJe 13.04.2012).RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL - LEI 

MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DA 

PENA-BASE FIXADA - ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA 

DE DANOS - ART. 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELADO APLICAÇÃO DA 

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE PENA NA SEGUNDA FASE DA 

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' - SUBSTITUIÇÃO DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO 

EXCEPCIONALIDADE - FIM SOCIAL E PEDAGÓGICO DA LEI MARIA DA 

PENHA - ARBITRAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE 

LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - ART. 48 DO CÓDIGO PENAL - 

INVIABILIDADE DE ARBITRAR EX OFFICIO INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA - 

VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL PROCESSUAL DUE PROCESS 

OF LAW - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se os elementos 

delineados no art. 59 do Código Penal, responsáveis a nortear a fixação 

da pena-base no primeiro estágio da dosimetria da pena, não sofrerem 

valoração negativa, ou, ocorrer a atribuição de status negativo a um deles, 

por equívoco, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Apesar do óbice 

legal contido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, e, considerando o 

cunho social da Lei Maria da Penha, conjugando, ainda, o viés social 

reintegrador das penas restritivas de direito, excepcionalmente, admite-se 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 

crimes de lesão corporal, quando o ambiente fático demonstrar a 

conveniência da aplicação da comutação. [...]. (Apelação nº 76667/2011, 

1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 06.12.2011, 
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unânime, DJe 18.01.2012).Havendo a substituição, não há falar em 

suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).O réu poderá recorrer 

em liberdade, tendo em vista que o regime de cumprimento da pena fixado 

foi o aberto.Quanto à indenização mínima a ser arbitrada em favor da 

vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la uma vez que 

não houve pedido por parte do Ministério Público, o que obstou a formação 

do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser 

concedida de ofício.Isento o réu do pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória, conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT.Observe-se a detração 

penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.c) Em cumprimento ao 

disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) Oficie-se ao 

órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.Fixo os 

honorários advocatícios, em favor do Dr. Otavio Simplício Kuhn - OAB/MT- 

14238, no montante de 09 URH, tomando em conta a natureza da causa e 

do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, bem como, o 

disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do 

Provimento n. 009/2007-CGJ.Determino, por consequência, a expedição de 

certidão em favor do defensor dativo, contendo o valor corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 06 de novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 31 de outubro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27661 Nr: 1042-26.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR 

ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTABILISTA DESTE R. 

JUÍZO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30879 Nr: 381-42.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creonice Hansen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A, Osmar Schneider - OAB:2152-B OAB/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, Intime-se a exequente para que se manifeste acerca do teor das 

petições e documentos de fls. 184/264 e 265/319, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55324 Nr: 176-71.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Sarate

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO 

INSS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59604 Nr: 62-64.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto ávila Nunes 

Guimarães - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:11065A

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE 

PRODUZIR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE)DIAS, SOB PENA DE PRECLUSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29973 Nr: 1026-04.2010.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APMC, Laura Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:MT/9.855, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55324 Nr: 176-71.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Sarate

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Trata-se de demanda previdenciária em que autora busca a concessão de 

aposentadoria por idade rural.

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apresentou sua 

contestação onde pugna pelo indeferimento dos pedidos iniciais da autora.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora reitera os termos 

da inicial para que seja concedido o benefício pretendido.

É o breve relato.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Pois bem, após a apresentação da contestação e a respectiva 

impugnação deve o juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a 

sua fase instrutória.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 659 de 701



Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, 

p.1377/1378).

Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para aí sim poder declarara-lo saneado e, após, leva-lo a 

instrução probatória.

Portanto, passo a sanear o feito. Destarte, observo que não houve 

preliminares e que a marcha processual está em ordem. Sendo assim, 

declaro o feito saneado, oportunidade em que o remeto à fase instrutória.

Considerando a natureza da demanda entendo ser necessária para o 

deslinde do feito a produção de prova testemunhal.

O rol de testemunhas deverá ser depositado no prazo comum de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão (art. 357, § 4º do 

CPC).

Cabe ao advogado(a) da parte intimar as testemunhas por ele(a) 

arroladas, nos termos do que dispõe o art. 455 do Código de Processo 

Civil.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

setembro de 2016 às 09h:30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63392 Nr: 736-08.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR 

- OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61483 Nr: 1493-07.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egito Erminio Bento Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 185-28.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Tereza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 185-28.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Tereza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62682 Nr: 284-95.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Herrera Infante Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63106 Nr: 554-22.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair De Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-77.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSENILDA RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

 

.. Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Joel Soares Viana 

Junior em desfavor de DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A e LOJAS 
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AMERICANA S/A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. Afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista que se trata de prestadora de 

serviços, o qual integra a cadeia consumerista, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício na relação de consumo. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE CADASTROS DE 

INADIMPLENTES INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SOLIDARIEDADE 

QUANTO AOS DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS ENTRE A 

ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E A EMPRESA 

FORNECEDORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO, AFILIADA E TITULAR – RESPONSABILIDADE CIVIL 

DE TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO 

– RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – 

CONDENAÇÃO A SER RATEADA EM PARTES IGUAIS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de relação consumerista, todas as 

empresas envolvidas na cadeia de fornecimento/cobrança são objetiva e 

solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados, sem 

prejuízo de eventual ação regressiva e ajuste de contas superveniente 

entre elas, não podendo uma empresa se escusar imputando a 

responsabilidade à outra tampouco invocando riscos inerentes à atividade 

empresarial por ela desenvolvida. Inteligência dos art. 7º, parágrafo único, 

e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, 

restou caracterizada uma relação de consumo e a responsabilidade 

solidária de ambas as partes: de um lado, a ré/apelante administradora do 

cartão de crédito, como fornecedora de serviço de natureza bancária 

juntamente com a autora/apelada, como afiliada, intermediadora entre o 

titular (cliente) e a administradora – e de outro lado, o consumidor, que 

adquiriu o cartão da apelante na loja da apelada. Assim, em havendo 

condenação por dano moral decorrente de ato ilícito (negativação 

indevida) contra o consumidor, ambas as fornecedoras devem responder 

solidariamente pelos danos, devendo inclusive ser rateados os prejuízos 

em igual proporção entre ambas em ação regressiva. (Ap 163032/2014, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) Passo à análise do 

mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda 

forma, a solução do litígio não se mostra complexa, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Evidenciada a relação 

consumerista, decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 

6º do Código de Defesa do Consumidor. É dever do requerido a prestação 

correta de seus serviços e estrita observância quando da existência de 

eventual falha na conclusão do ato negocial, com vistas a praticar todos 

os atos que lhe competem para sanar o erro detectado, evitando-se 

prejuízos a terceiros, em especial o consumidor, in casu, para então 

eximir-se da responsabilização inerente. Ademais, o descaso notório e a 

ausência de eventual procedimento almejando a solução (restituição do 

valor) do impasse, restou evidente nos autos, bem como a inexistência de 

qualquer comprovação capaz de desincumbir a parte Requerida deste 

ônus, não obstante suas alegações na peça defensiva. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou 

ter adquirido 1 (um) Notebook Dual CCE, junto à segunda empresa 

requerida, pagando por ele R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) 

acrescidos de R$ 115,00 (cento e quinze reais) a título de garantia 

estendida, resultando um total de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e 

quatro reais). Alega que adquiriu o referido produto em 18/04/2015, posto 

que em menos de 1 (um) ano apresentou problemas, motivo pelo qual 

procurou a 2ª requerida para realizar reparo ou trocar o produto e foi 

orientada que a responsabilidade seria da 1ª requerida, contudo, abriu um 

chamado imediato com a mesma, que foi realizado sob o nº 4140620, 

recebendo a informação que o fabricante entraria em contato telefônico 

com o requerente em uma semana. Ocorre que, após o prazo 

supramencionado, as reclamadas não entraram em contato com o autor, 

razão pela qual tornou a procurar respostas na 2ª loja requerida, momento 

em que, mesmo apresentando o comprovante de garantia da empresa 

citada, cujo ainda não havia esgotado, assim como o documento 

comprobatório de garantia estendida, recebeu a notícia de que não seria 

realizado qualquer reparo, substituição do produto ou devolução do 

dinheiro, sob o fundamento de que o produto já estava fora do prazo de 

garantia. Compulsando os autos verifico que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, à medida que demonstrou a aquisição do 

produto no estabelecimento da ré, produto este que apresentou vício de 

qualidade e por isso precisou ser levado à fornecedora que se 

comprometeu a enviar à assistência técnica autorizada, porém, não 

restituiu, tampouco efetuou a troca do aparelho, violando as normas 

impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. Essas premissas forçam 

reconhecer a procedência do pedido de indenização por danos morais. 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO 

ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. VÍCIO DO PRODUTO. 

TELEVISÃO QUE APRESENTOU DEFEITO TRÊS DIAS APÓS A COMPRA. 

NÃO DEVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL 

CONFIGURADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. 

DESCASO COM O CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE ATENDE ÀS PARTICULARIDADES 

DO CASO CONCRETO BEM COMO ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, 

PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

conhecido e desprovido. resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos 

exatos termos do vot (TJPR - 1Âª Turma Recursal - 

0000694-61.2012.8.16.0184/0 - Curitiba - Rel.: LetÃ-cia GuimarÃ£es - - J. 

2 5 . 1 1 . 2 0 1 4 )  ( T J - P R  -  R I : 0 0 0 0 6 9 4 6 1 2 0 1 2 8 1 6 0 1 8 4 0  P R 

0000694-61.2012.8.16.0184/0 (Acórdão), Relator: LetÃ-cia GuimarÃ£es, 

Data de Julgamento: 25/11/2014, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 

27/11/2014) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ante o exposto, julgo procedente 

a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

solidariamente as partes reclamadas a pagar à parte autora a importância 

de: a) R$ 964,00(novecentos e sessenta e quatro reais) à parte autora, à 

título de restituição do valor pago pelo produto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) R$ 
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7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 STJ). Julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, com base na Lei 

1.060, eis que consta dos autos declaração firmada pela parte registrando 

a necessidade da isenção. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Porto Esperidião/MT, 17 de outubro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20002 Nr: 1324-53.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. LTDA, 

Braspress Transportes Urgentes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436/SP, Christopher Falcão - OAB:54.205 - RS

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

se manifestar acerca dos documentos juntados às fls. 285/283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31993 Nr: 449-78.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BORGES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para se manifestar sobre a ordem de bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30217 Nr: 120-03.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15641- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para se manifestar sobre a ordem de bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56110 Nr: 1524-79.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDS, IBRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNdS, MSDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a patrona da parte autora da 

Designação de auidiencia de conciliação para 30/01/2019, 13h45m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58176 Nr: 2317-18.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do autor da 

desiganação de audiencia de conciliação para o dia 12/12/2018, às 

14h15m MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9347 Nr: 1572-29.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO ZARZUR, WUASFI JULIO ZARZUR, 

CRISTIANO ZARZUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIB ZARZUR, FLAVIO ALVES ANGELO, 

JOÃO BATISTA DO CARMO, GERALDO MARTINS DA SILVA, AVELINA 

BAZAN DO CARMO, MARIA HORACIO MACHADO, WALDIR PALMA DE 

MORAES, CARLOS ALBERTO GIROLETTA, MANOELA FREITAS DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Clecio Ferlin - 

OAB:OAB/MT 12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, Marcos Alves do Nascimento - 

OAB:19240, Paulo Clecio Ferlin - OAB:OAB/MT 12.564

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CLECIO 

FERLIN, para devolução dos autos nº 1572-29.2004.811.0079, Protocolo 

9347, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9312 Nr: 1532-47.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RAMOS, LUIZ GIROLETTA, NAIR JOSEFINA 

MATELI GIROLETTA, CARLOS ALBERTO GIROLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEVITON SENA LOPES, GERALDO MARTINS 

DA SILVA, JOÃO BATISTA DO CARMO, WALDIR PALMA DE MORAES, 

MANOELA FREITAS DE MORAIS, AVELINA BAZAN DO CARMO, MARIA 

HORACIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Branco Junior - 

OAB:OAB/PR 27.057, Marcos Alves da Nascimento - OAB:OAB-MT 

19.240, Marcos Alves do Nascimento - OAB:19240, Ricardo 

Alexandre Tortorelli - OAB:8.974-A/MT, WILSON ABUD - 

OAB:3.452/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CLECIO 

FERLIN, para devolução dos autos nº 1532-47.2004.811.0079, Protocolo 

9312, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 2564-96.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono o feito para intimar o patrono da autora da desigançaõ de 

audiencia de conciliação para o dia 12/12/2018, às 13h15m MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58828 Nr: 2630-76.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:OABMT:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da requerente da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h30m (MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44344 Nr: 1016-54.2017.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Antonio Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Neves de Moraes, Altamiro José de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 44344

Vistos etc.,

Trata-se de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (Notificação) 

proposta por Ivanilda de Oliveira Rodrigues e Antônio Rodrigues Júnior em 

que pugnaram pela notificação de Hilda Neves de Moraes e Altamiro José 

de Moraes, todos qualificados nos autos.

Determinada a notificação dos requeridos (ref. 5), estes não foram 

devidamente notificados diante do fato de não residirem no endereço 

declinado na inicial (ref.27), porém, no ato, a filha dos requeridos informou 

o atual endereço destes.

 Intimado para efetuar o pagamento da diligência (ref. 29), a parte autora 

recolheu custas judiciais e não a diligência do Meirinho, conforme certidão 

de ref.38.

Posteriormente, a parte autora requereu a homologação da desistência da 

ação (ref. 42).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista a manifestação da parte autora em que pugna pela 

homologação da desistência da presente ação, pois não tem interesse no 

seu prosseguimento, o acolhimento do pedido é medida que se impõe.

Por todo exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação feito pela parte exequente, com fundamento no artigo 485, inciso VIII 

e Código de Processo Civil.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista que não houve a 

formação a triangularização processual.

Tendo em vista o foi feito recolhimento indevido de custas judiciais, 

INTIME-SE a parte autora para comparecer na Diretoria do Fórum e 

requerer a restituição dos valores pagos.

Após, de tudo cumprido e com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52407 Nr: 1370-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eguinaldo Junior Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31541 Nr: 1403-45.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Jefferson Marques Porangaba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ana Flávia Pereira Guimarães - OAB:105.287 MG, 

Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:OAB/MT 16.846-A

 Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face do MUNICÍPIO DE 

LAMBARI D’OESTE e HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, da 

sentença que os condenou solidariamente ao pagamento a titulo de danos 

morais.

A parte exequente fundamento seu pedido no artigo 513 e ss. do 

CPC/2015.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Verifico que o rito do cumprimento de sentença entre as partes requeridas 

é distinto, isto porque a execução em face do HSBC BANK BRASIL S/A 

BANCO MULTIPLO segue o procedimento previsto no artigo 523 e ss. do 

CPC/2015, enquanto o do MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE segue o 

procedimento do artigo 534 e ss. do CPC/2015.

Diante da incompatibilidade de ritos e, sendo a dívida solidária, INTIME-SE a 

parte exequente para indicar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, em face 

de qual dos executados será direcionado o cumprimento de sentença.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13552 Nr: 214-66.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Azevedo Carvalho Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Vistos etc., Por todo exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para REABRIR 

O PRAZO para a impugnação ao cumprimento de sentença e DETERMINO: 

1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para, querendo, apresente impugnação, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, como incidente a estes próprios autos, nos termos do 

artigo 535 do CPC. 2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de 

sentença, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC. 3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja 

concordância com o cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para 

fins de homologação do cálculo apresentado e expedição do respectivo 

precatório/requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8572 Nr: 644-57.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes acerca do cálculo de folhas 225/226.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 1435-40.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerindo Clara Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44361 Nr: 1031-23.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Severino Justino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineuza Alves de Paula, Arlindo Gonçalves 

das Dores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 Código 44361

Vistos etc.,

Tendo em vista o consignado no termo de audiência (ref.50), NOMEIO, 

como Defensor Dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES OAB/MT 

5.106-A, para patrocinar os interesses do requerido Arlindo Gonçalves 

das Dores na presente ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da execução, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

apresentar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contestação à ação, 

conforme determina o artigo 335 do CPC.

Apresentada a contestação do requerido Arlindo Gonçalves das Dores, 

INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

impugná-la.

 CERTIFIQUE-SE o transcurso de prazo para a requerida Marineuza Alves 

de Paula apresentar contestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13980 Nr: 1785-43.2009.811.0052

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Viaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Barroso Viaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. Marcelo Barroso Viaro, para devolver 

os autos nº 1785-43.2009.811.0052 – 13980, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 52551 Nr: 1455-31.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiel Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14322 Nr: 984-59.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josefa Rosileide da Silva Francalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes acerca do cálculo de folhas 167/168.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13543 Nr: 205-07.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fatima Pereira Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para, querendo, apresente impugnação, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, como incidente a estes próprios autos, nos termos do 

artigo 535 do CPC. 2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de 

sentença, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC. 3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja 

concordância com o cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para 

fins de homologação do cálculo apresentado e expedição do respectivo 

precatório/requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31585 Nr: 38-19.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wenderley Toro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:21464, Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Vistos etc.,

Verifica-se que houve pagamento dos vaores, de forma que a parte 

requerida pugnou pela extinção do feito e a parte requerente, pelo 

levantamento dos valores depositados.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Expeça-se ALVARÁ.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de necessárias 

de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43224 Nr: 436-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo n.º 436-24.2017.811.0052 – Código: 43224

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO, condenado às penas 

objetos desta execução.

Defiro o requerido pela defesa (ref. 90), de forma que determino:

1- OFICIE-SE ao diretor da cadeia pública local, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça a este Juízo o controle de trabalho realizado pelo 

reeducando desde março do presente ano, bem como eventual atestado 
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de bom comportamento carcerário;

2- Com a resposta do item acima, REALIZE-SE novo cálculo de pena, 

considerando-se as horas trabalhadas para fim de remição;

3- Realizado o cálculo, intime-se a defesa e dê-se vista ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem em relação ao cálculo;

4- Após, à conclusão.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1452-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, redesignei audiência de conciliação para o dia 

16/1/2019, às 12:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41182 Nr: 1481-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Aleixo Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Declaro encerrada a instrução processual, saem os presentes intimados 

para apresentação de memorias finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Após, volte-me conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se. Às providências”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-11.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LIBERATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000330-11.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

LEONARDO LIBERATO DE MORAES, Endereço: comunidade roncador, 

123, sitio, zona rural, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

Endereço: RUA DO CAJÁ, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

Senhor(a): LEONARDO LIBERATO DE MORAES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 08:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000325-86.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000325-86.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $14,310.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

MARCOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, Endereço: Rua Erotildes 

Alves, 143, Centro, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, Endereço: 

AVENIDA PARIS, 675, PARQUE RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR 

- CEP: 86041-120 Senhor(a): MARCOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/12/2018 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 
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despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55498 Nr: 607-46.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eva Ferreira da Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:OAB/MT 13.944, Pedro Rodrigues dos Santos - OAB:OAB/MT 

13.445-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de auxilio doença c/c 

aposentadoria por invalidez a autora EVA FERREIRA DA SILVA ARRUDA, 

fazendo isso com base no artigo 42, § 1° da Lei 8.213/91e DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerente em custas e 

honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) 

da pretensão econômica da causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3° 

do CPC.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 1928-53.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.F.Nassardem & Cia Ltda EPP, Soraide Fatima 

Nassardem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MS 11.640, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao sistema BacenJud, verifico que há inconsistência quanto 

ao CNPJ constante dos autos, uma vez que o arrolado na inicial diz 

respeito a outra sociedade empresária, o que obsta a realização da 

penhora, notadamente a fim de evitar a bloqueio de ativos de terceiro.

Assim, sendo, DETERMINO a intimação da parte exequente afim de indicar 

o CNPJ correto da empresa executada, ou, diante da impossibilidade, 

requeira o que entender necessário ao prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75241 Nr: 2503-22.2017.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodrigo de Melo Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALENCAR CANTÃO - 

OAB:22743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do petitório de ref. 10, bem assim o laudo pericial 

anexado aos autos, promovo nova vista dos autos ao MPE para 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21229 Nr: 486-28.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir João Wasgem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globo Armazém Indústria e Comércio de 

Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Norberto da Silva - 

OAB:11408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina B. P. Salvador - OAB: 

OAB/MT 10.279, Eduardo Faria - OAB:4318/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para quitar as custas processuais pro rata, 

conforme cálculo de fl. 172, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58135 Nr: 2040-85.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS, Rosário Tur Viagens e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promover o andamento do processo sob pena de extinção sem resolução 

do mérito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65853 Nr: 804-30.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane Batista dos Santos, JCdAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson da Costa de Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 
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de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da ata de audiência de conciliação acostada aos autos, DEFIRO o 

pleito da parte requerente.

 Cite-se a parte requerida, mediante expedição de precatória, em endereço 

declinado em ref.69, para que tome ciência da fixação dos alimentos 

provisórios no percentual de 33,33%, sob o salário mínimo, e conteste a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Restando infrutífera a citação, intime-se a parte requerente para requerer 

o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 223-15.2016.811.0032

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veridiana Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório da Defensoria Pública acostado em ref.109, 

requerendo a juntada de termo de audiência preliminar. No entanto, em 

detida análise dos autos, verifico que não houve designação de audiência 

preliminar, mas sim agendamento de perícia médica para o dia 28/09/2018, 

bem como realização de estudo social.

Pois bem.Determino que o Sr. Gestor certifique nos autos se já houve a 

realização de perícia médica, devendo intimar o Sr. Perito para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias apresente o respectivo laudo.

Em caso negativo, intime-se o perito nomeado, Dr. WINSTON CARLOS DA 

SILVA, CRM/MT 9.555, para que informe nova data para realização da 

respectiva perícia médica, apresentando laudo médico no prazo máximo, 

impreterível, de 30 (trinta) dias, respondendo a todos os quesitos 

apresentados nos autos.

 Por fim, cumpra-se o inteiro teor da decisão de ref.93, para que se 

proceda à imediata realização de estudo social a ser realizado pela Equipe 

Técnica deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78230 Nr: 4144-45.2017.811.0032

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVA ALFREDINA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do Estudo Psicossocial acostado em ref.37, remetam-se os autos 

ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82931 Nr: 2323-69.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDDS, AJDSC(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO requerimento da Defensoria Pública acostado aos autos em ref.48, 

e DETERMINO a expedição de novo mandado de citação do requerido para 

o mesmo endereço, devendo o Sr. Oficial de Justiça se valer do 

expediente da citação por hora certa, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, cite-se a parte requerida para que tome ciência da fixação doa 

alimentos provisórios no percentual de 31,44%, sob o salário mínimo, 

equivalente à R$ 300,00 (trezentos reais), e conteste a ação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Ressalto que o prazo de contestação, na citação por hora certa, inicia-se 

a partir da juntada do mandado aos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63734 Nr: 2083-85.2015.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Eglair Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Fernandes Masson, MILTON APARECIDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADJALMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO MARTINS NAGIB - 

OAB:19015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361, Fabio Souza Ponce - OAB:9202/MT, 

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:OAB/MT 19.679-O, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, JOSE ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492/O, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15750-A, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166

 Portanto, INDEFIRO o pedido de declínio de competência para a Justiça 

Federal - Da realização da perícia: Superadas tais questões, nota-se que 

este juízo já determinou a realização de perícia técnica, nomeando como 

perito a empresa Real Brasil, a qual aceitou o encargo (ref. 198).Segundo 

consta da certidão de ref. 178, as partes foram intimadas do despacho 

que nomeou o perito técnico, tendo apenas a parte requerida MILTON se 

insurgido através de Embargos de Declaração (ref. 182), especificamente 

no que tange à indicação da área que deve ser delimitada na perícia, 

situação que já foi analisada e decidida por este magistrado nesta mesma 

decisão.Assim, nos termos do que dispõe o art. 465, § 1º, do CPC, diante 

da ausência de indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, dou a matéria como preclusa, sem prejuízo da aplicação do 

disposto no art. 469 do CPC, com a indicação de quesitos suplementares 

pelas partes, em homenagem ao princípio da cooperação processual.Para 

a realização da perícia, este juízo formula os seguintes quesitos?a)Qual é 

a origem, a localização exata e quais são os limites das Fazendas Cruz da 

Serra (matrícula 12420) e Paraíso (matrícula 12421)?b)A área das 

fazendas “Cruz da Serra” e “Paraíso” se encontram em terra da União 

Federal, ou do Estado de Mato Grosso?c)Há sobreposição de área 

dessas fazendas (Cruz da Serra e Paraíso) com relação à “Fazenda São 

José”? Desta forma, intimem-se as partes, através de seus advogados, 

inclusive as partes dos processos conexos (exceto as do processo de 

cód. 64872), para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

a proposta de honorários periciais, conforme estabelece o art. 465, § 3º 

do CPC.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 31 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71989 Nr: 815-25.2017.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, JLSdS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxwel latorraca Delgado - 

OAB:24870/0

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56 intimo o advogado 

nomeado para as providências. Vistos em correição. Tendo em vista 

citação ficta da parte requerida, NOMEIO como curador especial 

MAXWELL LOTORRACA DELGADO OAB nº 24870/0 que deverá ser 

intimado acompanhar o feito, tendo em vista que a Defensoria Pública já 

atua em defesa da parte requerente. Diante da nomeação, fixo o valor de 

05 (cinco) URHs, devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Promova a Secretaria da Vara a habilitação e intimação do causídico. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.Vistos. Renove-se a intimação do causídico nomeado, a fim 

de que promova os atos processuais que lhe competirem, sob pena de 

expedição de ofício à OAB para apuração de falta funcional e aplicação 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65994 Nr: 867-55.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY ALVES DA ROSA AGUIRRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da decisão com 

audiência : Vistos. Considerando a necessidade de redesignação da 

solenidade outrora aprazada, notadamente em virtude da remoção deste 

magistrado para a Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 

182/2018-CMag, publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova 

assentada para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 15h30min. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 83878 Nr: 2840-74.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Eva do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.235-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 2840-74.2018.811.0032 Código: 83878

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Parte Autora: Sebastiana Eva do Amaral

Parte Ré: Sul América Cia Nacional de Seguros S/A

Data e horário: terça-feira, 30 de Outubro de 2018, 14:30 horas.

PRESENTES

Parte autora: Sebastiana Eva do Amaral

Advogado (a): Fabio Ferreira Silva

 Parte requerida: Sul América Cia Nacional de Seguros S/A

Preposto: Leandro Andrade do Carmo

Advogado (a): Isabela Freitas Ribeiro

OCORRÊNCIAS

Feito o pregão, verificou-se a presença das partes supramencionadas.

Aberta a audiência, foi esclarecido às partes as vantagens da conciliação, 

que, tentada, resultou inexitosa, nos seguintes termos:

A parte requerida manifestou não haver proposta de acordo, requerendo 

por fim a habilitação de Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/MT 

13.245-A, receber as futuras intimações.

Ademais, em consulta aos autos, não foi possível auferir se há juntada 

carta de preposição.

Ante a composição inexitosa, nos termos do art. 335, inciso I do CPC sai a 

parte requerida ciente para oferecer contestação, por petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nada mais a constar encerro o presente termo. 

Assim, remeto os autos a secretaria para que aguarde o decurso de 

prazo. Nada mais havendo a consignar, por mim, Marcos Augusto 

Vasconcelos, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Marcos Augusto Vasconcelos

 Conciliador

Sebastiana Eva do Amaral Fabio Ferreira Silva OAB/ 13.280

 Requerente Advogado (a)

Sul América Cia Nacional de Seguros S/A Isabela Freitas Ribeiro OAB/MT 

25.257

Requerido Advogado (a)

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6927 Nr: 486-67.2005.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACY DA FONSECA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A, Emilene Souza Borges - OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição. Após manifestação das partes, o mesmo será 

assinado pelo magistrado e autuado no TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39282 Nr: 900-89.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição. Após manifestação das partes, o mesmo será 

assinado pelo magistrado e autuado no TRF.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 1 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010207-91.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. DA SILVA GONCALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIM. 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 1 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-49.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RENAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 5 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-68.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FREDOLINO OLEGARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 5 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-77.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos 

em abril/2018. Santo Antônio do Leverger, 5 de novembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-77.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77052 Nr: 864-45.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - OAB:MT-9.869

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 
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com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83751 Nr: 4347-83.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62077 Nr: 922-19.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU LOURIMIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 1716-40.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO, 

DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 3552-77.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO BERTHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66786 Nr: 87-94.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme o determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 1319-78.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, AGNALDO 

ALBERTO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO BIANCHI, MARA CRISTINA 

RAMOS, ÉLCIO ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 2319-50.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, ANA CAROLINA AGUIAR E SOUZA - OAB:16 

918, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80548 Nr: 2622-59.2017.811.0039

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS FRAZÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMYLA ALVES VIDAL - 

OAB:20775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73495 Nr: 2880-06.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA AGUILEIRA BELCHIOR, ASSIS ELIAS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

LTDA-ME, EDUARDO VINÍCIUS DE MELO FANELI, ROGÉRIO FRANCO, 

ZURICH SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES BACCAN JÚNIOR - 

OAB:RO 2.823-A, CHARLES KLEBER RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 610-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M MARCONI AMARAL ME , SADRAKIS 

AMARAL, SONIA MARIA MARCONI AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamente do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73313 Nr: 2803-94.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, 

FRANCISCO FÁBIO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73153 Nr: 2719-93.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME, 

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, NEUZETH MARIA DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamente do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87735 Nr: 1492-97.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO COMÉRCIO DE LENHAS LTDA ME, 

WELLINGTON MOURA DE MORAES, IVONETE LOPES DA TRINDADE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o Sr. Gestor para que dê o devido impulsionamento ao feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72633 Nr: 2505-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE APARECIDA CORDEIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamento ao 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 1363-97.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. DE LIMA & CIA. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Vistos em correição.

Certifique-se o Sr. Gestor para que dê o devido impulsionamento ao feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69557 Nr: 1073-48.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:OAB/MT 19946/0

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57120 Nr: 1696-83.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA DE ANDRADE, LUCAS DOS SANTOS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 Vistos em correição.
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Tendo em vista a certidão em folha nº 49, no qual comprova o integral 

cumprimento da decisão anteriormente proferida, DETERMINO o 

arquivamento do feito, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 469-24.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA DA CELIS QUINTILIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PAULO DE VASCONCELOS 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 Vistos em correição.

Os presentes autos demandam análise aprofundada, de modo que serão 

analisados em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, cujo plano de 

trabalho será elaborado no termo de correição, consoante art. 21, inciso 

V, da CNGC/TJMT.

Finalizada a correição, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76045 Nr: 441-85.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 441-85.2017.811.0039.

Código nº. 76045.

Vistos em correição.

DETERMINO a intimação pessoal do representante da parte exequente no 

que toca a obrigação de pagar custas processuais.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59351 Nr: 130-65.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESILENE MARIA MORTAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANA VIEIRA DO VALE - 

OAB:18115-A

 AUTOS N. 130-65.2015.811.0039

CÓDIGO 59351

Vistos em correição.

Tendo em vista a intimação equivocada da parte requerente e de acordo 

com a sentença prolatada ref. 33 condenando a parte requerida para 

pagamento das custas judiciais, DETERMINO a intimação da parte 

requerida ITAÚ UNIBANCO S/A para efetuar o pagamento das custas no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57539 Nr: 1876-02.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SEVERINO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de Aposentadoria Rural por idade ajuizada por Maria 

Aparecida Severino Arruda, em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na inicial.

Constata-se que os valores a serem levantados nos autos já foram 

devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do presente 

feito (fl. 161/162).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores a 

serem levantados nos autos já foram devidamente quitados em folha nº. 

161/162, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56951 Nr: 1621-44.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA ISABEL MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87589 Nr: 1411-51.2018.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSLDA, LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:MT - 13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, JULGO PROCEDENTE nos 

termos do art. 487, I, CPC o pedido formulado na exordial, para o fim de 

DECRETAR à conversão da separação judicial em DIVÓRCIO, mantidas as 

cláusulas fixadas quando da separação. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no Cartório competente (art. 32, da Lei 

6 . 5 1 5 / 7 7 )  e  a r q u i v e - s e .  E x p e ç a m - s e  o s  m a n d a d o s 

pertinentes.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 673 de 701



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76312 Nr: 540-55.2017.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDF-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 AUTOS N. 540-55.2017.811.0039

CÓDIGO 76312

Vistos em correição.

Intime-se o companheiro da “de cujus”, Adevaldo de Assis Pedroso, no 

endereço arrolado pela autora para que apresente aos autos os 

documentos dos imóveis, guias de apuração do imposto ou declaração de 

isenção, e informar se há mais algum bem a se inventariar além dos 

descritos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89342 Nr: 2279-29.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. ALVES LESSI – CENTRO ODONTOLÓGICO, 

MURILO AUGUSTO ALVES LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A

 Ademais, o requerente apresentou nos autos, conforme lado pericial 

contábil anexo, que sofre prejuízos altíssimos referentes a taxas e juros 

cobrados em contratos entabulados entre as partes, os quais foram 

indevidamente renegociados e subdivididos. Consigna ainda, que o 

Requerente requer que seja determinado o depósito dos valores 

incontroversos das parcelas vencidas dos respectivos contratos e que o 

requerido se abstenha de incluir o nome e o CNPJ da empresa nos 

cadastros de inadimplentes em quaisquer órgão de restrições de crédito, 

além de revisionar os contratos anteriormente pactuados e repetição 

simples de indébito. Junta documentos.Concedida decisão liminar em 

referencia nº. 4, na qual dispôs “visando atender a natureza emergencial 

demonstrada pelo autor, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação caso haja a inclusão do nome da empresa nos bancos de 

dados dos órgãos de cadastro de inadimplentes, defiro a formalização dos 

depósitos dos valores incontroversos na Conta 20155-3, Agência 2505-4, 

do banco requerido, das parcelas vincendas dos respectivos contratos 

nos valores a seguir apurados pela perícia técnica contábil, referente aos 

contratos nº. 250.504.531 e 50.504.532.”Neste viés, constata-se por meio 

do pleito retro que houve a inclusão do requerente no cadastro de 

proteção ao crédito, no CNPJ da empresa bem como os CPF’s dos seus 

dois avalistas.Isto posto, DETERMINO a EXCLUSÃO do nome da parte 

Requerente, bem como dos avalistas dos bancos de dados dos órgãos de 

restrição ao crédito (SERASA, SPC e demais congêneres), referente à 

inclusão procedida pela requerida, até o término da presente ação ou 

ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao SPC e SERASA, 

notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da 

presente decisão.Após, intime-se as partes para manifestarem, no prazo 

legal.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 03 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75600 Nr: 287-67.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELIOMAR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 287-67.2017.811.0039

CÓDIGO 75600

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA RURAL C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ RURAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que 

GELIOMAR RODRIGUES DA SILVA move em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados.

Juntou os documentos.

À ref. 38 a patrona da parte autora informa o falecimento do requerente 

bem como juntou a certidão de óbito.

É o necessário.

Fundamento e decido.

De pronto, constato a perda superveniente do objeto da presente lide, 

explico.

 O óbito do requerente no curso da ação previdenciária para concessão 

de auxílio-doença rural c/c aposentadoria por invalidez rural na qual não 

tenha sido julgado é causa extintiva do feito sem julgamento de mérito pela 

perda do objeto, assim como dispões o artigo 485 do Código de Processo 

Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] “omissis”

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal (...).”

Desta feita, tenho por incabível no caso em comento a sucessão 

processual da parte ré, considerando que a natureza da ação é 

personalíssima, portanto, ação intransmissível.

 Eventuais interesses patrimoniais do autor devem ser resolvidos no 

inventário.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito 

com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65850 Nr: 2243-89.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME, 

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, NEUZETH MARIA DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS PATRONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto a 

certidão em referencia nº. 48.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de outubro de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 1604-37.2016.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉZIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1604-37.2016.811.0039.

Código nº. 70953.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerida para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 808-80.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR TRANSPORTES LTDA-ME, VALDIR ALVES 

DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - OAB:15445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 808-80.2015.811.0039.

Código nº. 61718.

Vistos.

Cuida-se de ação de execução por título executivo extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S.A., em desfavor de VR Transportes LTDA –ME e 

Valdir Alves de Toledo, ambos devidamente qualificados nos autos.

Constata-se que em referencia nº 51, o autor colacionou aos autos o 

acordo entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação 

e extinção do presente feito.

É o sucinto relato.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 51), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 51 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do 

pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79464 Nr: 2044-96.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240

 Autos nº. 2044-96.2017.811.0039.

Código nº. 79464.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerente para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 2741-83.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BARBOZA CESCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o urbano 

situado no no Lote 26 da Quadra 03, no Loteamento denominado JARDIM 

SANTA MARIA, neste município, com a área de 497,70 metros quadrados; 

havido conforme a Matricula 10.840, do Livro nº 02, de acordo com a 

certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro 

de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, em favor da 

requerente.Condenar a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87046 Nr: 1153-41.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR FRANCISCO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1153-41.2018.811.0039.CÓDIGO Nº. 87046.Vistos em 

correição.Em análise detida dos autos, considernado o exposto no ofício 

de ref. 15, e tendo em vista a existência de erro material constante na 

decisão de fls. 4, CHAMO O FEITO À ORDEM , DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, determino que o Instituto 

Nacional do Seguro Social conceda o restabelecimento do benefício de 

Auxílio Doença ao autor, desde ao dia da cessação indevida, qual seja, 15 

de outubro de 2016.”Leia-se:“Assim sendo, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da Constituição 

Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, para 

tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social implante o 

benefício de prestação continuada-BPC, em favor da parte 

autora.”Expeça-se novo ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada.Após, tendo a parte requerida apresentado 

contestação à ref. 13, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito no prazo legalÀs providências.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de agosto de 2018.Lílian 
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Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63568 Nr: 1385-58.2015.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 Autos nº. 1385-58.2015.811.0039.

Código nº. 63568.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70373 Nr: 1355-86.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 Autos nº. 1355-86.2016.811.0039.

Código nº. 70373.

Vistos em correição.

DEFIRO a suspensão do processo por mais 90 (noventa dias), conforme 

requerido pela parte autora.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73313 Nr: 2803-94.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, 

FRANCISCO FÁBIO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2803-94.2016.811.0039

CÓDIGO 73313

Vistos.

Considerando que a parte exequente apresentou endereço atualizado da 

parte executada, defiro conforme requerido à ref. 45 e determino que seja 

realizada nova tentativa de citação no endereço informado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 3552-77.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO BERTHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3552-77.2017.811.0039

CÓDIGO 82194

Vistos.

Defiro conforme requerido pela parte autora, sendo que determino a 

expedição de carta precatória à comarca de Cáceres/MT com o fito de 

proceder-se à citação do espólio de ANÉSIO BERTHI, na pessoa da 

inventariante a Sra. CACILDA VIEIRA, conforme endereço fornecido em 

evento de ref.25.

Cite-se o devedor no endereço apontado pela parte exequente em petição 

retro para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do 

CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos autos 

do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do 

CPC].

Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V 

e art. 841 e seguintes do CPC].

Intime-se o executado para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 2319-50.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, ANA CAROLINA AGUIAR E SOUZA - OAB:16 

918, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 Código nº 58837

VISTOS ETC.,

Defiro conforme requerido em ref. 55, para determinar que seja oficiada a 

empresa empregadora do genitora, a fim de que seja realizado desconto 

do valor arbitrado a título de alimentos diretamente da folha de pagamento 

do mesmo, ante a expressa permissão legal esculpida no art. 529 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de novembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65425 Nr: 2075-87.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA TIDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Autos nº. 2075-87.2015.811.0039.

Código nº. 65425.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90914 Nr: 3093-41.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3093-41.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 90914.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 3131-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR ALVES SELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3131-53.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 91016.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 3197-33.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3197-33.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 91140.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77302 Nr: 987-43.2017.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSS-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MENEZES SOUTINHO - 

OAB:0, BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 987-43.2017.811.0098.

CÓDIGO Nº. 77302.

Vistos.

MARLENE BENTA FERREIRA reivindica desse ínclito juízo a abertura do 

INVENTÁRIO c/c PEDIDO DE LIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL dos bens deixados por seu falecido esposo SANDRO DA SILVA 

SOUZA, tendo apresentado, com a petição inicial, a relação dos herdeiros 

e do bem e dos valores a serem partilhados.

Expõe a requerente, em apertada síntese, sobre a necessidade de 

concessão de liminar para venda do veículo automotor, bem como do 

levantamento dos valores referentes ao FGTS e da rescisão contratual 

que compõem o espólio em favor dos herdeiros necessários e da meeira, 

vez que serão utilizados para subsistência daqueles.

Ao final, postulou sua nomeação para o cargo de inventariante e também 

fazendo prova documental da qualidade dos herdeiros e da propriedade 

do espólio sobre o bem inventariado apresentou, ainda, as primeiras 

declarações.

Nomeou-se inventariante MARLENE BENTA FERREIRA (Ref. 06), 

oportunidade em que concedeu os benefícios da justiça gratuita, além de 

determinar a citação das Fazenda Públicas.

Neste viés, observo a desnecessidade de ajuizamento de ação própria 

para apreciação do pedido.

Assim, decido em respeito aos princípios da instrumentalidade e da 

economia processual, AUTORIZO a venda do veículo VW/GOL SPECIAL, 

ano/modelo 2000/2000, placa DCE4177, renavam 00738388157, bem como 

a homologação da rescisão contratual para levantamento dos valores 

referentes as verbas trabalhistas indenizatórias (FGTS) em nome do de 

cujus, e CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para que a inventariante 

nomeada nestes autos preste contas de todo valor recebido.
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Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91212 Nr: 3238-97.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRES MOQUISAY ZEBALLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3238-97.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 91212.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda e declaração 

de imposto de renda dos últimos dois exercícios.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70798 Nr: 1542-94.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICÊNCIA DE PAULA - DE CUJUS, ANTONIO DE 

PAULA, NILZA DO CARMO DE PAULA, JOSE APARECIDO DE PAULA, EVA 

ANINHA DE PAULA, MARIA JACIRA DE PAULA, APARECIDA DOS 

SANTOS FRANCELINO, NILSON JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119, 

TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1542-94.2016.811.0039

CÓDIGO 70798

Vistos.

 Nilson José de Paula propôs nos autos habilitação dos herdeiros.

Certidão de óbito em ref. 51.

É o breve relato. Fundamento e decido.

De acordo com a jurisprudência do STJ, sobrevindo o falecimento do autor 

no curso do processo, os dependentes previdenciários ou os sucessores 

do falecido poderão habilitar-se para receber os valores devidos, 

independentemente da abertura de inventário.

Nesta toda:

 “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DA 

LEI 8.213/91. LEGITIMAÇÃO ATIVA DOS PENSIONISTAS PARA PLEITEAR 

O PAGAMENTO DE PARCELAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA NÃO 

RECEBIDAS EM VIDA PELO SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DE 

ABERTURA DE INVENTÁRIO. (...) A fim de facilitar o recebimento de 

prestações previdenciárias não recebidas em vida pelo segurado, o art. 

112 da Lei 8.213/91 atenuou os rigores da lei civil para dispensar a 

abertura de inventário pelos pensionistas e, na falta deles, pelos demais 

sucessores do falecido. Conferiu-se, assim, ao pensionista a legitimação 

ativa para pleitear o pagamento de parcelas de natureza previdenciária 

que seriam devidas ao segurado falecido. Dessa forma, sobrevindo o 

falecimento do autor no curso do processo, seus dependentes 

previdenciários ou os sucessores do falecido poderão habilitar-se para 

receber os valores devidos.” (STJ – REsp nº 1.057.714-RS – Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho – 5ª T. – j. 16/03/10 – DJe 12/04/2010).

Desta feita, DEFIRO o requerimento de habilitação de herdeiros.

Proceda-se a secretaria com as anotações necessárias para retificação 

da capa dos autos e sistema Apolo.

Intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79582 Nr: 2098-62.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA PAIXÃO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 AUTOS Nº 1045-46.2017.811.0039CÓDIGO 79582Vistos.Cuida-se de 

Processo Executivo de Pena em desfavor de JOÃO PAULO DA PAIXÃO 

CARVALHO, condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 13 

(treze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, 

da Lei n.º 11.343/06, no qual cumpre pena atualmente, em regime 

semiaberto.Por intermédio de seu advogado constituído, o reeducando 

pugnou pelo aumento do lapso temporal para comparecimento em Juízo,. 

Decido.Em análise do pleito formulado tenho que a pretensão do apenado 

merece acolhida. Isso porque, conforme documentação juntada aos autos 

pela Douta Defesa, verifica-se que o reeducando encontra-se laborando 

como vendedor de produtos inseticidas, sendo necessário, conforme 

alega, percorrer distâncias de até 800km em outros municípios para 

vender seus produtos.Importa esclarecer ainda, que o trabalho externo 

terá fundamental importância na ressocialização do reeducando, uma vez 

que, atendido na sua dignidade humana, o trabalho se instaura como 

instrumento de constituição da própria personalidade e, nestes termos, 

consubstancia-se em um instrumento de auxílio eficaz no atingimento do 

escopo de reinserção dos apenados no meio social que foi 

temporariamente excluído.Vale destacar também, que além de um dever 

social, o trabalho reeducativo e produtivo, é um direito do apenado.Sendo 

assim, com base no exposto e como forma de não prejudicar a atividade 

laborativa, CONCEDO AUTORIZAÇÃO para que o reeducando JOÃO 

PAULO DA PAIXÃO CARVALHO cumpra o regime sua pena privativa de 

liberdade no semiaberto se apresentando a cada 15 (quinze) dias na 

Secretaria deste Juízo.Intime-se o reeducando acerca da presente 

decisão.Dê-se ciência ao Ministério Público e à Diretoria da 

Cadeia.Cumpra-se com URGÊNCIA.São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89395 Nr: 2304-42.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCDS, EBFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, para que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo celebrado entre as partes, 

julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, do Código de Processo Civil para o fim de DECRETAR o 

Reconhecimento de União Estavél C/C sua Dissolução e Partilha C/C 

Pedido de Regulamentação de Guarda de Adelson Rodriguês Candido da 

Silva e Eleuza Benta Ferreira.Tendo em vista que a Dra. Graziele 

Penachioni Claudino, OAB/MT 16.305, autuou nestes autos, fixo em seu 

favor, o valor de 02 (dois) URHs, pelo trabalho desempenhado nestes 

autos.Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 
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advogada, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado a 

presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86045 Nr: 626-89.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PRACONI STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83857 Nr: 4391-05.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODEMIR JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87018 Nr: 1147-34.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74374 Nr: 3327-91.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONVERTER o benefício auxílio-doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 09/02/2018.Acaso não implantado 

ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 
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beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de outubro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83863 Nr: 4392-87.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR IZIDÓRIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84018 Nr: 4474-21.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO TEIXEIRA LOPES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74919 Nr: 3561-73.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MUNIZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE CONVERTER o benefício auxílio-doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 29/03/2018.Acaso não implantado 

ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85520 Nr: 373-04.2018.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMODC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 373-04.2018.811.0039

CÓDIGO 85520

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS, 

ajuizada por Sebastiana Machado Orlando do Carmo em desfavor de 

Josimiro Bispo do Carmo todos devidamente qualificados.

Certidão da distribuidora informando que na inicial não consta o endereço 

da parte requerida, ref. 02.

Certidão informando que embora devidamente intimada a parte requerente 

não apresentou emenda a inicial, ref. 09.

Ante o exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68531 Nr: 714-98.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 714-98.2016.811.0039.

Código nº. 68531.

Vistos.

DEFIRO a suspensão do processo por 06 (seis meses), conforme 

requerido, após, vistas a parte autora para manifestação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70850 Nr: 1558-48.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1585-48.2016.811.0039

CÓDIGO 70850

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

sejam intimados os apelados para oferecerem contrarrazões ao recurso 

nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66411 Nr: 2432-67.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989, VERA 

LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2432-67.2015.811.0039.

Código nº. 66411.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57057 Nr: 1664-78.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYVIA ALEXANDRA RICHELLE PEREZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº. 1664-78.2014.811.0039.

Código nº. 57057.

Vistos.

Considerando a certidão em referência nº. 68, intime-se a parte autora 

para que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63865 Nr: 1507-71.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DE SOUZA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 “Ante o exposto, considerando que existem valores vinculados nos autos 

e em atenção ao pleito de folha nº. 247/257, depositados na Caixa 
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Econômica Federal, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada, e, 

DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, 

devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida. Decorrido o prazo in albis, será interpretado como 

anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação. Arquivando com as baixa e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”No mais, permanece inalterada a decisão liminar 

vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90163 Nr: 2739-16.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO SIMÕES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 19 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, o que faço 

com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o 

urbano situado lote 01 da Quadra 07, no Loteamento denominado JARDIM 

SANTA MARIA, neste município, com a área de 1.368,10 metros 

quadrados; havido conforme a Matricula 10.878, do Livro nº 02, de acordo 

com a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do 

Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, em favor do 

requerente.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 

25 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85262 Nr: 270-94.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN PADOVANI PARDINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - 

"ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o urbano 

situado situado na Quadra 57, no Loteamento denominado JARDIM 

ZEFERINO, neste município, com a área de 6.384,40 metros quadrados; 

havido conforme a Matricula 8.518, do Livro nº 02, de acordo com a 

certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro 

de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, em favor dos 

requerentes.Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, tendo em vista que a parte autora é beneficiaria 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de outubro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90250 Nr: 2778-13.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE BACA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 14 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, o que faço 

com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o 

urbano situado lote 06 da Quadra 90, no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 420,00 metros quadrados; 

havido conforme a Matricula 5.605, do Livro nº 02, de acordo com a 

certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro 

de Imóveis da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, em favor do 

requerente.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 

25 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69595 Nr: 1085-62.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111, MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT, IGOR 

FERNANDO PORTELA SALES - OAB:25098/0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de alimentos 

CONDENANDO a requerida Renata Carolina Pereira da Silva ao pagamento 

da pensão alimentícia mensal no montante de 45,5% (quarenta e cinco, 

cinco por cento) do valor de um salário mínimo, que totaliza em R$ 434,07 

(quatrocentos e trinta e quatro reais e sete centavos), mais o custeio de 

50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas e 

hospitalares aos seus filhos Renata Juliane Nogueira e Luan Marques 

Nogueira, até o dia 10 (dez) de cada mês.Sem condenação em custas e 

despesas processuais em face da Gratuidade da Justiça.Sem 

condenação em custas e honorários de sucumbência.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71898 Nr: 2099-81.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para o fim de 

CONCEDER data do laudo médico pericial, ou seja, 04/01/2018.Acaso não 

implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 
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consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81580 Nr: 3201-07.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. Para a data de início 

do benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 

02.05.2016, nos termos do art. 74, inciso II da Lei nº 8.213/91.Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, 

serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 29 

de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73571 Nr: 2923-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CORREIA DA SILVA, DANILO 

VALVERDE GARIBALDI, WANDERSON ALVES FERRANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/FCARP - OAB:, PATRICIA ECHER - OAB:12274

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DO(S) ACUSADO PARA QUE 

APRESENTAREM-SE NOS PRESENTES AUTOS AS RAZÕES 

IRRESGNATIVA QUE JULGAR, BEM COMO AS RAZOES DO RECURSO 

INTERPOSTO PELO MINISTERIO PÚBLICO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 2319-50.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, ANA CAROLINA AGUIAR E SOUZA - OAB:16 

918, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 1101-45.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1101-45.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 86923.

Vistos.

 Intime-se a parte autorar para manifestar quanto ao petitório de ref. 31 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77052 Nr: 864-45.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - OAB:MT-9.869

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte requerida para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 1319-78.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, AGNALDO 

ALBERTO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO BIANCHI, MARA CRISTINA 

RAMOS, ÉLCIO ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80548 Nr: 2622-59.2017.811.0039

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS FRAZÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMYLA ALVES VIDAL - 

OAB:20775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73495 Nr: 2880-06.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA AGUILEIRA BELCHIOR, ASSIS ELIAS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

LTDA-ME, EDUARDO VINÍCIUS DE MELO FANELI, ROGÉRIO FRANCO, 

ZURICH SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES BACCAN JÚNIOR - 

OAB:RO 2.823-A, CHARLES KLEBER RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74526 Nr: 3415-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO HELENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO DOCUMENTOS JUNTADO DE 

FOLHA RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83751 Nr: 4347-83.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 2319-50.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, ANA CAROLINA AGUIAR E SOUZA - OAB:16 

918, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 1363-97.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. DE LIMA & CIA. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 1716-40.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO, 

DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87735 Nr: 1492-97.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO COMÉRCIO DE LENHAS LTDA ME, 

WELLINGTON MOURA DE MORAES, IVONETE LOPES DA TRINDADE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 62077 Nr: 922-19.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU LOURIMIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750

 AUTOS Nº 1153-41.2018.811.0039.CÓDIGO Nº. 87046.Vistos em 

correição.Em análise detida dos autos, considernado o exposto no ofício 

de ref. 15, e tendo em vista a existência de erro material constante na 

decisão de fls. 4, CHAMO O FEITO À ORDEM , DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, determino que o Instituto 

Nacional do Seguro Social conceda o restabelecimento do benefício de 

Auxílio Doença ao autor, desde ao dia da cessação indevida, qual seja, 15 

de outubro de 2016.”Leia-se:“Assim sendo, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da Constituição 

Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, para 

tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social implante o 

benefício de prestação continuada-BPC, em favor da parte 

autora.”Expeça-se novo ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada.Após, tendo a parte requerida apresentado 

contestação à ref. 13, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito no prazo legalÀs providências.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73153 Nr: 2719-93.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME, 

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, NEUZETH MARIA DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66786 Nr: 87-94.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83751 Nr: 4347-83.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 610-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M MARCONI AMARAL ME , SADRAKIS 

AMARAL, SONIA MARIA MARCONI AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72633 Nr: 2505-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE APARECIDA CORDEIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70316 Nr: 1331-58.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON TIDO RIBEIRO, IRENI TIDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88689 Nr: 1922-49.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO PAZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMILTON CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62483 Nr: 1034-85.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77302 Nr: 987-43.2017.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSS-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MENEZES SOUTINHO - 

OAB:0, BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89389 Nr: 2303-57.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA PELONI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29478 Nr: 1763-72.2017.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte REQUERENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Trevo de Tabaporã - MT 220" - DUAS VEZES, para 

emitir a guia no valor de R$ 480,00 e "Diligência->Emissão de Guia de 

Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente ao 

"bairro", clicar em "CENTRO - DUAS VEZES, para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00, totalizando o valor de 510,00 (quinhentos e dez reais)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29478 Nr: 1763-72.2017.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ: 57512634000140. atualmente em local incerto 

e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: João Antônio Schneider ajuizou a presente ação em 

face de Apolinário Empreendimentos Imobiliários LTDA. I - DOS FATOS: Por 

mais de 18 o requerente é legítimo titular do imóvel denominado Fazenda 

São Marcos mas não possui escritura de compra e venda ou qualquer 

outro documento do imóvel, motivo pelo qual necessita regularização do 

domínio. II - DO DIREITO: A presente demanda encontra respaldo no artigo 

1.238 do Novo Código Civil III - DOS PEDIDOS: a) citação do requerido; b) 

citação dos confrontantes; c) intimação dos representantes das fazendas 

públicas; d) notificação do Ministério Público; e) condenação em custas 

judiciais; f) julgamento da presente ação

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Fazenda São Marcos - MT 410, km 32, 

sentido Tabaporã/Trevo

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Devidamente emendada a inicial, conforme 

determinado às fls. 165/165-verso, recebo a presente ação, eis que 

presentes os requisitos legais.Cite-se, a parte requerida no endereço 

contido na inicial, dos termos da lide e para, querendo, responder a ação. 

Façam constar as advertências legais. Citem-se os confrontantes 

indicados pelo autor, na petição inicial, na forma requerida.Os confinantes 

certos e o possuidor deverão ser citados pessoalmente, nos termos do 

art. 246, §3º, do CPC e súmulas 263 e 391 do STJ. Expeça-se mandado de 

citação para os confrontantes e terceiro (s) interessado (s) conhecido 

(s), indicados na petição inicial.Cite-se, ainda, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, eventuais interessados/terceiros ausentes, incertos e 

desconhecidos, nos moldes do art. 259, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se, para que manifestem se possuem interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado, e do Município. 

Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 26 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 01/2018/DF

* O Edital n° 01/2018/DF - referente à abertura de processo seletivo com a 

finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social 

e Psicologia - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº 005/2018/DF

* O Edital n° 005/2018/DF - referente ao resultado final da prova do 

Processo Seletivo par contratação de estagiário de nível superior para 

Tapurah - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53388 Nr: 1275-12.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tirloni, Sirlei Teresinha Zuffo Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Impulsiono os autos para intimar as partes, exequente e executado, por 

meio de seu procurador, para no prazo comum de 15 dias, manifestarem 

acerca da penhora on line positiva e requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64541 Nr: 1989-98.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda, HOLIVAR 

ANTONIO DA SILVA BRAGA, Lusilene Mendes de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1989-98.2018.811. 0108– código 64541

Vistos, etc.

 Intime-se o autor para trazer aos autos comprovante de pagamento das 

custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

Após, conclusos

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65138 Nr: 2369-24.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Fernando Misiak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MISIAK, CRISLAINE MISIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2369-24.2018.811. 0108– código 65138

Vistos.

Colha-se manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de tutela.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65702 Nr: 2679-30.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Bini, Gisseli Izoton Bini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISSA MAFFESSONI - 

OAB:MT/18.436-O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 

13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No caso em testilha, não se encontra latente o periculum in mora. O 

argumento da exequente de que pende contra os executados diversas 

negativações, não é suficiente ao fim pretendido.Portanto, sem prova de 

dilapidação dos bens pelo executado, ausente uma das condições para a 

concessão do arresto caminho outro não há senão o indeferimento o 

pedido. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59817 Nr: 2229-24.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza de Oliveira Neves, NOEL DOMINGOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre MARIZA 

DE OLIVEIRA NEVES E NOEL DOMINGOS NEVES para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira MARIZA DE OLIVEIRA.Ciência 

ao Ministério Público.Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59073 Nr: 1780-66.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Fátima Pazinato Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Piriqui 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1780-66.2017.811. 0108– código 59073

Vistos.

Considerando que os autos possui relação direta com os autos de código 

773, devem ser apensados.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 2618-72.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Vasco da Cruz Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA E. de S. LINN - 

OAB:90.257/PR, MICHAEL H. Z. MIYAZAKI - OAB:33.082/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 Autos nº 2618-72.2018.811. 0108– código 65589

Visto.

Conforme se observa do pedido inicial, a embargante, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas 

de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da gratuidade 

de justiça.

Pois bem. De acordo com o Art. 98 do CPC, considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios.

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

O Art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se a embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (Art. 219, NCPC), completar a inicial, juntando documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada (declaração imposto de renda, 

movimentação bancária etc), com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do CPC, bem como a declaração de 

hipossuficiência e a procuração.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49819 Nr: 1500-66.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDC, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Defensoria Pública MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública MT - 

OAB:

 Autos nº 1500-66.2015.811. 0108– código 49819

Visto.

Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 226-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Tirloni, Sirlei Teresinha Zuffo Tirloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação ofertado pelo 

embargante é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

embargada, por meio de seu procurador para no prazo de 15 dias 

apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61093 Nr: 3029-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3029-52.2017.811. 0108– código 61093

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto–Lei nº 911/69, 

proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, em desfavor 

de Janete Conceição da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 42/43, a parte requerente juntou o acordo entabulado entre as 

partes, bem como pugnou pela extinção do processo.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, Homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fls. 

42/43.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Ademais, indefiro o pedido de baixa do bloqueio judicial no sistema 

RENAJUD, bem como das restrições no CPF/MF da requerida, uma vez que 

não foi procedido nenhum bloqueio/ordem por este Juízo.

Custas e honorários, conforme acordado entre as partes.

 Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se.

Initme-se.

Publique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 2979-26.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 
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Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2979-26.2017.811. 0108– código 61019

Vistos.

Considerando a natureza do presente feito e buscando satisfazer os 

interesses das partes envolvidas, atendendo ao determinado pelo art. 3º, 

§3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19/12/2018, às 13h, 

a ser realizada pela conciliadora no prédio do Fórum da Comarca de 

Tapurah.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intimem-se as partes. Ciência à Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61254 Nr: 3140-36.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Miranda de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3140-36.2017.811. 0108– código 61254

Vistos.

Considerando a natureza do presente feito e buscando satisfazer os 

interesses das partes envolvidas, atendendo ao determinado pelo art. 3º, 

§3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19/12/2018, às 

13h30min, a ser realizada pela conciliadora no prédio do Fórum da 

Comarca de Tapurah.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se a parte requerida no endereço informado as fls. 31, bem como 

intime-se a parte autora e. Ciência à Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 1244-21.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPIDIO MACCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel, THIAGO AFFONSO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA de natureza cautelar e 

determino seja procedida a averbação do protesto judicial contra a 

alienação de bens descritos nas matrículas n.º 3.382 e 5.172, do Registro 

de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT. Oficie-se o respectivo Cartório de 

Registro de Imóveis.Notifique-se, nos termos do art. 726 do CPC.O 

cumprimento da medida liminar concedida fica condicionado a oferta de 

caução pela parte autora no prazo de 10 (dez) dias. Designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada no dia 05 de dezembro de 2018, às 

16h00min.Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecerem ao ato designado, 

bem como intime-se a parte autora.A audiência de conciliação/mediação, 

não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I).Consigne-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, CPC).As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Não 

havendo conciliação os requeridos poderão oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de outubro de 

2018.Gleidson de Oliveira Grisoste BarbosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 50835 Nr: 1976-07.2015.811.0108

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdC, SBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Processo n°: 1976-07.2015.811.0108 (Código 50835)

Autor: Conselho Tutelar de Tapurah

Requeridos: Sandra Bressiani Ortiz e Outro

MEDIDA DE PROTEÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.265), nomeio em substituição a 

causídica Dra. Fabia Cristina Walter, OAB/MT 16136, nos termos da 

decisão judicial derradeira (f.260).

Intime-se a causídica nomeada para postular o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a determinação de f.258.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito cooperadora

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-87.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR CAETANO LAZAROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HERNANDEZ (EXECUTADO)

SUPERMERCADO SAO JOAO (EXECUTADO)

JOAO ANTONIO HERNANDEZ LOPES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

TATIANE MENDES FERNANDES 03517480169 (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010043-87.2013.8.11.0108. EXEQUENTE: ALTAMIR CAETANO 

LAZAROTO EXECUTADO: JOAO ANTONIO HERNANDEZ LOPES, 

SUPERMERCADO SAO JOAO, JOAO CARLOS HERNANDEZ Vistos. 

Expeça-se carta precatória para intimação do executado quanto à 

avaliação e, após, seja promovida a alienação do bem, intimando-se as 

partes. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 05 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010003-66.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010003-66.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: JACQUELINE PEREIRA Vistos. Primeiramente, determino 

que a Secretaria providencie a regularização dos registros de distribuição 

do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o 

Exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 05 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-03.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL GONCALVES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010046-03.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: LOURIVAL GONCALVES MACHADO Vistos. 

Primeiramente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, determino que a 

Secretaria providencie a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado 

nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 05 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-29.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000197-29.2017.8.11.0108. REQUERENTE: MULLER MAQUINAS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: NEREU MARTINS DE OLIVEIRA 

Vistos. Primeiramente, Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Após, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Intime-se a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito 

conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao 

valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no 

art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda 

que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; 

a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo 

cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se e 

intime-se o Exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010023-57.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LEAL DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010023-57.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: MULLER MAQUINAS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: PAULO LEAL DA CRUZ Vistos. 

Primeiramente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, 

determino que a Secretaria providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o 

Exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 05 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-22.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VAGNER PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH 

LTDA - COAIT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000234-22.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: ROBERTO VAGNER PINHEIRO 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL 

DE TAPURAH LTDA - COAIT Vistos. Em respeito ao princípio da 

cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 
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para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-54.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FRIZZO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000206-54.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: FRIZZO E CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME 

Vistos. Em respeito ao princípio da cartularidade é imprescindível à 

apresentação do original do título de crédito, sendo assim, intime-se o 

exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título executivo 

original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a penhora, 

suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação integral 

da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder à 

penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 05 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-22.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE NASCIMENTO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000288-22.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: GILVANETE NASCIMENTO 

COSTA EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado nos 

autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 

do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 05 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-92.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARREIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010032-92.2012.8.11.0108. EXEQUENTE: JOAQUIM BARREIRO DA SILVA 

EXECUTADO: M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E 

MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA Vistos. Defiro o requerimento para 

bloqueio de veículo da parte executada, buscando se evitar a ineficácia da 

prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD. 

Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 02 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010194-53.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSE & KRAUSE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010194-53.2013.8.11.0108. EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO 

JUNIOR EXECUTADO: KRAUSE & KRAUSE LTDA - ME Vistos. 

Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do 

débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se e intime-se o Exequente. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Sub. Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010243-94.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TEPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

8010243-94.2013.8.11.0108. EXEQUENTE: TEPHA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME EXECUTADO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos. Atualize-se os dados do patrono 

do requerido no sistema, conforme requerimento constante no id. 

16304079. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença, bem 

como certifique-se quanto à intimação do executado para o cumprimento 

de sentença. Após, conclusos para análise do pedido do exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah /MT, 05 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51500 Nr: 184-58.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIRA RIO BIODIESEL LTDA., VALTER PAULO 

DE OLIVEIRA VICENTE, MARIA CECILIA DE OLIVEIRA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Processo nº 184-58.2013.811.0085 (Código 51500)

Vistos.

Traslade-se para esta execução cópia da decisão dos respectivos 

embargos [fls. 84v].

 Intime-se a parte autora, novamente, para apresentar planilha de cálculo 

atualizada, no prazo de 15 dias, posto que a planilha juntada às fls. 93/96 

foi impressa de forma incompleta.

 Cumpra-se.

 Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 857-51.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMÉLIA LOPES SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 Processo nº: 857-51.2013.811.0085 (Código 52173)

Vistos.

Defiro a prova testemunhal requerida pelas partes.

Designo audiência de instrução para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

15:30 horas.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que eventualmente residirem fora 

dos limites territoriais desta comarca, assinalando o prazo de 45 dias para 

cumprimento, posto tratar-se de processo da META2.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58751 Nr: 785-59.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR MACHADO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processos: 404-51.2016.811.0085, 785-59.2016.811.0085 e 

403-66.2016.811.0085

(Códigos 58074, 58751 e 58072)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ações de execuções de títulos extrajudiciais ajuizadas pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense em face de Osvaldir Machado Ribeiro e Anselmo Olpidio 

Vergues, todos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 54/57 (código 58074), fls. 50/53 

(código 58751) e fls. 65/68 (código 58072), pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 54/57 (código 58074), fls. 50/53 (código 58751) e fls. 65/68 (código 

58072), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as partes, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58072 Nr: 403-66.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR MACHADO RIBEIRO, ANSELMO 

OLPIDIO VERGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processos: 404-51.2016.811.0085, 785-59.2016.811.0085 e 

403-66.2016.811.0085

(Códigos 58074, 58751 e 58072)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ações de execuções de títulos extrajudiciais ajuizadas pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense em face de Osvaldir Machado Ribeiro e Anselmo Olpidio 

Vergues, todos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 54/57 (código 58074), fls. 50/53 

(código 58751) e fls. 65/68 (código 58072), pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 54/57 (código 58074), fls. 50/53 (código 58751) e fls. 65/68 (código 

58072), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as partes, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52468 Nr: 1122-53.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE LUCIA DE AZEVEDO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 1122-53.2013.811.0085 (Código 52468)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por IRENE LUCIA DE 

AZEVEDO MOURA contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 114.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 115.

Às fls. 117/118, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 119/120, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 127/128, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 119/120, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57307 Nr: 43-34.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder 

Judiciário, indefiro o pedido do exequente, posto que é ônus da parte 

diligenciar na tentativa de localização de bens do executado.Intime-se a 

parte executada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51808 Nr: 498-04.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDA RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 498-04.2013.811.0085 (Código 51808)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executada: Candida Rodrigues de Araújo

Vistos.

Considerando que em consulta efetivada por este magistrado junto ao 

sistema BacenJud, constatou-se que o CPF informado (317.930.291-72) 

pertence a pessoa física estranha a relação processual (Candida 

Rodrigues da Fonseca de Oliveira), INTIME-SE a parte autora para informar 

o número de CPF da parte executada (Candida Rodrigues de Araújo), no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64591 Nr: 846-46.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIZOTTO E CIA LTDA - ME, ODIMAR JOSÉ TRIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE -MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 
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vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.Nos termos do art. 6°, 

inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DETERMINO que o requerido 

exiba em juízo, no prazo da defesa, o contrato celebrado entre as partes, 

nos termos do art. 396 do NCPC.DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador.CITE-SE o requerido, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo requerido na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61770 Nr: 868-41.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCILENE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

DULCILENE FERREIRA DA SILVA, no valor de 01 (um) salário mínimo, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 458-80.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

SEBASTIÃO SILVEIRA, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da 

data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60493 Nr: 176-42.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Cleusa Maria Mendes, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data 

do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60323 Nr: 95-93.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RAMOS DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

ANDRE RAMOS DOMINGUEZ, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar 

da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58816 Nr: 832-33.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA VOLZ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

IVONETE MARIA VOLZ DE MELLO, no valor de 01 (um) salário mínimo, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52157 Nr: 841-97.2013.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS KUNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611 

SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO o autor em custas e 

honorários advocatícios (fixo-os em 10% do valor da causa), porém 

suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser a parte 

autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Após o trânsito em 

julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 804-31.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº 804-31.2017.811.0085 (Código 61628)

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Matheus Oliveira Silva, 

Hiago Danilo Zanoni, Hemelin Cristina de Lima Gomes e Anderson Welter.

Designo o dia 04 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, para audiência de 

interrogatório do réu.

Solicitem-se a escolta do réu para a audiência marcada.

Intimem-se.

Terra Nova do Norte, 16 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65061 Nr: 1054-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 21-22, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 04 de 

FEVEREEIRO de 2019, às 13:30horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62593 Nr: 1410-59.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para impugnar a constestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65062 Nr: 1055-15.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 21-22, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 04 de 

FEVEREEIRO de 2019, às 15:00horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65063 Nr: 1056-97.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 21-22, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 04 de 

FEVEREEIRO de 2019, às 13:00horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33572 Nr: 1062-27.2006.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOR, MDOG, HCDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, RONALDO PIRES DE ANDRADE - OAB:7994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ARANTES 

BRAGA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:matr. 100360

 Certifico e dou fé, que devidamente intimado via DJE nº 10161, publicado 

dia 20-12-2017, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestar-se nos autos.

Certifico ainda, que passo a intimar a parte exequente para manifestar-se 

nos autos, no prazo de 15 dias, conforme determina fl. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 1121-29.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FREITAS, MARINES DE FREITAS 

GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1121-29.2017.811.0085 (Código 62184)

Representado: Terezinha de Freitas

Requerente: Marines de Freitas Goularte

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Em que pese o pedido de bloqueio de valores, urge que a autora traga aos 
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autos no mínimo 03 (três) orçamentos atualizados de Unidades de Saúde 

diferentes, pelo princípio do equilíbrio das contas públicas, tendo em vista 

que não consta no petitório de fl. 46 o procedimento elencado na exordial. 

Dessa forma, INTIME-SE a requerente para que traga aos autos os 

referidos orçamentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE 

CIRURGIA. VALOR ELEVADO. MENOR OÇAMENTO. SITUAÇÃO EM QUE 

INÓCUA A JUNTADA DE OUTROS ORÇAMENTOS PELO AUTOR. Por se 

tratar de procedimento com custo elevado, torna-se, por força do princípio 

do equilíbrio das contas públicas, indispensável a juntada nos autos pelo 

agravado de, no mínimo, três orçamentos sobre as despesas com cirurgia 

pleiteada. Hipótese em que realizado o bloqueio de valores nos autos, a 

parte autora retirou o alvará, restando inócuo determinar o efeito 

suspensivo ao recurso. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70059986224, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 29/05/2014) (TJ-RS - 

AI: 70059986224 RS , Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de 

Julgamento: 29/05/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 06/06/2014)”

Após, CONCLUSOS com urgência.

CUMPRA-SE.

 Terra Nova do Norte, 26 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64894 Nr: 992-87.2018.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CHAVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 Processo nº: 992-87.2018.811.0085 (Código 64894)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jhonatan Chaves Nunes

Vistos.

Cuida-se de persecução penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra JHONATAN CHAVES NUNES, 

devidamente qualificado na exordial, imputando-lhe a prática, em tese, dos 

crimes tipificados no artigo 306 da Lei 9.503/97 e artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06.

À fl. 51, este juízo determinou a notificação do acusado, nos termos do 

artigo 55, da Lei n. 11.343/2006.

O acusado apresentou defesa preliminar em 17 de outubro de 2018 (fls. 

61/66).

No mesmo momento processual o increpado aportou o pedido de liberdade 

provisória às fls. 67/91, sob o fundamento de que estariam ausentes as 

condições autorizadoras da prisão cautelar, bem como possui os 

requisitos para a concessão da liberdade, pugnando, assim, pela 

reconsideração e revogação da decisão que decretou a prisão 

preventiva.

Laudo pericial criminal aportado às fls. 93/94.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela rejeição da defesa 

prévia, pugnando pelo prosseguimento do feito, ou seja, recebendo a 

denúncia e designando audiência de instrução e julgamento, bem como no 

que tange ao pedido de liberdade provisória, o ente ministerial 

manifestou-se no indeferimento do pedido, sob o argumento de estarem 

presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do 

crime, assegurados na garantia da ordem pública, conforme se observa 

às fls. 100/101.

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

 A despeito das arguições defendidas pela douta defesa do indiciado 

Jhonatan Chaves Nunes, considero que não existem motivos que possam 

ensejar a liberdade provisória da prisão preventiva decretada, pelo menos 

neste momento.

A segregação cautelar do denunciado foi decretada no Auto de Prisão em 

Flagrante de n. 925-25.2018.811.0085 – Código 64754 - ante a presença 

de seus requisitos, quais sejam o fumus commissi delicti, ou seja, prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria, através das provas 

encartadas nos autos e o periculum libertatis, este, com base na garantia 

da ordem pública, tendo em vista os registros criminais do flagrado, a fim 

de se evitar reiteração criminosa, eis que foi necessária a utilização de 

meios extremos para conter a fuga do mesmo.

Imperioso frisar que a ação criminosa imputada ao indiciado, ou seja, o 

crime de tráfico de drogas, demanda a pronta intervenção estatal com o 

objetivo de suprimir a recalcitrância delitiva, pois, conforme salientou o 

Ministério Público, a periculosidade do denunciado ressoa da droga 

apreendida, ou seja, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de 

maconha, bem como a quantia de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove 

reais) que com ele foram apreendidos na prática, em tese, da traficância.

Noutro norte, verifica-se que o segregado ostenta registros criminais, 

sendo que em consulta aos antecedentes criminais no sistema Apolo fora 

possível constatar a tramitação da ação penal de Código 79538 – comarca 

de Itaúba/MT, cujo procedimento criminal encontra-se pendente apenas da 

prolação de sentença.

Por derradeiro, quanto à alegação de que o indiciado possui condições 

favoráveis, alegando possuir residência fixa e ocupação lícita, tais 

predicados, por si sós, não são suficientes para o deferimento da 

liberdade provisória. Sim, pois “(...) Eventuais condições pessoais, como 

bons antecedentes, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si 

sós, não amparam a pretensão de revogação da prisão preventiva, 

quando esta tem esteio na necessidade em concreto da segregação 

cautelar da paciente”. (TJ-MT; HC 129450/2011; Porto Esperidião; Segunda 

Câmara Criminal; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 15/02/2012; 

DJMT 05/03/2012; Pág. 43).

Em linhas gerais, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário 

fático ou probatório capaz de ensejar o deferimento do petitório da defesa, 

caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva 

resultaria em mera redundância.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação 

provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), as quais não ostentam 

força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica no presente caso, 

inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do 

artigo 316 do CPP.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

Liberdade Provisória ao acusado JHONATAN CHAVES NUNES, mantendo 

a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos já 

expostos.

 DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

No que diz respeito a preliminar aventada pelo acusado, de acordo com o 

artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória deve conter a 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de 

testemunhas.

Nem sempre a inobservância de um dos requisitos do artigo 41 do Código 

de Processo Penal autoriza a rejeição da peça acusatória. A inépcia da 

peça acusatória pode ser formal ou material. A inépcia formal ocorre 

quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 

41 do CPP, dando ensejo à rejeição com base no artigo 395, I, do CPP. Por 

outro lado, a inépcia material se dá quando não há justa causa para a 

ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por 

aquele lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um 

processo penal, hipótese em que a rejeição da peça acusatória terá como 

fundamento o inciso II do art. 395 do CPP, o que no caso dos autos não se 

vislumbra cristalina.

Sendo assim, verifica-se estarem presentes o fumus commissi delicti, ou 

seja, prova da materialidade e indícios de autoria, conforme elementos de 

informação colhidos na fase policial. Portanto, não estão presentes 

quaisquer das causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 

397 do CPP.

No tocante ao item “IV – b)” arguida pela defesa do denunciado tem-se 

que a análise da mesma resta prejudicada, tendo em vista que não é esta 

a ocasião oportuna para a análise aprofundada dos fatos, cabendo 

tão-somente atentar para os requisitos materiais e formais da peça inicial 

acusatória, ao passo que a questão de mérito será analisada após a 
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devida produção de provas.

Assim sendo, RECEBO a denúncia ofertada em face do acusado 

JHONATAN CHAVES NUNES, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia, por satisfazer os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, DESIGNO audiência de instrução para o dia 11/12/2018 às 

17h00min, DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas 

arroladas e do órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se a 

oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para o cumprimento, 

consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

Solicite-se a escolta do segregado para o comparecimento da solenidade 

aprazada.

 CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 31 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61053 Nr: 459-65.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO KUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por tempo 

de contribuição, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário de modo proporcional com coeficiente de 

benefício de 100% sobre o RMI em favor de João Kussler, no valor legal, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”.CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC .ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo 

legal.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 870-74.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 21-22, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 04 de 

FEVEREEIRO de 2019, às 14:00horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65032 Nr: 1046-53.2018.811.0085

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE -MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIZOTTO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar postulada para o fim de DETERMINAR 

a imissão do autor na posse do imóvel matriculado sob nº 8.326 (1º CRI de 

Terra Nova do Norte). Fixo, por cautela, o prazo de 15 (quinze) dias para a 

desocupação voluntária, contados da notificação pessoal do requerido, 

por mandado.Decorrido o prazo fixado sem que ocorra a desocupação 

voluntária, expeça-se mandado de imissão de posse.Efetivada a liminar, 

cite-se o requerido, por mandado, para, querendo, contestar a demanda 

no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, consignando as advertências do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Apresentada a peça de 

defesa, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.Após, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Terra Nova do Norte, 31 

de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64642 Nr: 871-59.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para impugnar a constestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64541 Nr: 807-49.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PROVENZI VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para impugnar a constestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56796 Nr: 1156-57.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 
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OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Certifico e dou fé que intimo o autor para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36936 Nr: 1102-04.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR GODOI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562 MT

 Processo nº 1102-04.2009.811.0085 (Código 36936)

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado JANDIR GODOI DE ALMEIDA a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 121, inciso IV, parte final, c.c art. 14, inciso II, ambos 

do Código Penal.

Citado, o acusado informou que possui advogado constituído, [fl. 189v].

No entanto, conforme certificado à fl.190, decorreu o prazo sem que 

fosse apresentada resposta à acusação.

Posto isto, considerando que os advogados Nilson Allan Rodrigues Portela 

e Ivaine Molina Junior impetraram HC em favor do acusado, intimem-se os 

mesmos para regularizarem a representação processual, se for o caso, 

bem como para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

[dez] dias [art. 396-A do Código de Processo Penal].

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se no réu para constituir novo 

advogado nos autos, consignando que, decorrido o prazo de 10 dias sem 

a constituição, será nomeado um defensor dativo.

Cumpra-se urgentemente, posto tratar-se de processo da META2.

Terra Nova do Norte, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63486 Nr: 84-54.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Clemente Chemim, Daumer Chemim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 ESPÓLIO DE LUIZ CLEMENTE CHEMIM E DAUMER CHEMIM, qualificados 

nos autos, ajuizaram a presente AÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CONTAS COM 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, também.

 Narra a parte autora em apertada síntese que, após o falecimento e 

abertura de inventário de Luiz Clemente Chemim, o inventariante Daumer 

Chemim e demais herdeiros notificaram, em 02.02.2017, o requerido Banco 

do Brasil para que procedesse à quitação das operações de créditos 

rurais (Cédulas Rurais nº 4000721, 4004405 e 4006167) em nome do de 

cujus junto ao banco, através da cobertura do seguro de vida prestamista 

por ele contraído, conforme contratado, bem como para deixar de 

proceder ao débito indevido da operação na conta conjunta do de cujus e 

da viúva, estornando-se os valores debitados, solicitando ainda que 

fossem apresentadas aos herdeiros as cópias de todas as operações de 

créditos entabuladas entre o de cujus e o banco requerido, quais sejam o 

Contrato de Seguro de Vida, Cédulas e Contratos de Operações de 

Crédito (rurais e urbanas); Contratos de Seguro Prestamista e de 

Previdência Provada.

 Aduz que, após recebida a notificação, o requerido silenciou-se, tendo se 

manifestado somente em 03.05.2017, quando expediu Termo de Baixa dos 

Registros das Operações de Crédito referentes ao contrato nº 40/06167-1 

e 40/04405-X, informando de forma verbal aos herdeiros que as 

operações de crédito rural haviam sido quitadas, e que o valor 

remanescente da indenização dos seguros de vida do de cujus, havia sido 

utilizado para quitação de outros débitos e juros do de cujus junto ao 

banco, sem apresentar nenhuma planilha ou extrato de prestação de 

contas dos valores quanto às respectivas indenizações, e sem 

especificar os destinos dos valores, deixando de se manifestar ainda 

acerca do Contrato de Previdência Privada.

 Assim, o autor afirma ter sido expedida nova notificação extrajudicial à 

instituição financeira, em que os herdeiros requereram informações 

formais e detalhadas sobre os produtos das indenizações, bem como 

sobre os valores que foram creditados nas contas bancárias dos 

herdeiros sem esclarecimentos quanto a sua procedência, afirmando que, 

após recebida a notificação, o banco novamente quedou-se inerte.

 Com a inicial aprestou os documentos de fls. 14/29.

 Citado às fls.34 o réu quedou-se inerte.

 É o relatório. DECIDO.

 Passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I e II do CPC 

(Código de Processo Civil).

 Com efeito, o requerido foi devidamente citado e quedou-se inerte ao 

oferecimento de defesa, incorrendo em revelia, conforme preceitua o art. 

334 do CPC.

 Todavia, convém observar que a revelia é o efeito da falta de 

contestação do requerido, em que se presumem como verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível, como é 

o caso dos autos. No entanto “o efeito da revelia não induz procedência 

do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar 

os fatos fictamente comprovados” (RSTJ 53/335).

 Não obstante, considerando que os documentos carreados pela autora 

(fls. 13/29) comprovam que as partes possuíam relação contratual, é 

forçoso reconhecer que a autora comprovou o fato constitutivo do seu 

direito, pelo que se impõe a procedência do pedido inicial.

 Posto isto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação de exigência de contas com pedido de 

exibição de documentos, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando ao 

requerido que preste as contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, conforme 

preconiza o art. 550, §5°, do CPC.

 Condeno o requerido, ainda, no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, quem em análise dos 

autos e em observância ao disposto no art. 85, §8, do CPC, fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente na data do efetivo 

pagamento, na forma da lei.

P.R.I. Transitada em julgado e nada requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63247 Nr: 1564-04.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Evangélico de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arlindo do Carmo - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e de tudo que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE 

o pedido formulado pelo autor na petição inicial, e em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.P.R.I. Transitada em julgado e nada requerido, ao 

arquivo, com baixa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 879-94.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 
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1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Otilia Garcia de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vista a parte 

autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo 

legal, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 058/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO que a servidora Paula de Sá Pereira, mat. 32669, 

Gestora Judiciária Substituta estará afastada de suas funções do dia 

21/11 ao dia 10/12/2018, em razão de usufruto de folgas compensatórias;

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Haian Cânela Silva Barros, matrícula n. 

36751, Técnica Judiciária desta Comarca para exercer o cargo de Gestora 

Judiciária Substituta, no período de 21/11/2018 a 10/12/2018, em 

substituição à servidora Paula de Sá Pereira, matrícula 32669, sem 

prejuízo de sua função.

Art. 2º - Publique-se.

 Vera-MT, 31 de outubro de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 057/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO que a servidora Paula de Sá Pereira, mat. 32669, 

Gestora Judiciária Substituta estará afastada de suas funções nos dias 

09, 12, 13 e 14 de novembro de 2018, em razão de usufruto de folgas 

compensatórias;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Haian Cânela Silva Barros, matrícula n. 

36751, Técnica Judiciária desta Comarca para exercer o cargo de Gestora 

Judiciária Substituta, nos dias 09, 12, 13 e 14 de novembro de 2018, em 

substituição à servidora Paula de Sá Pereira, matrícula 32669, sem 

prejuízo de sua função.

Art. 2º - Publique-se.

 Vera-MT, 31 de outubro de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos nº: 457-10.2018.811.0102

Código: 121196

Vistos, etc.

Diante da certidão de tempestividade (ref. 247) RECEBO a apelação nos 

seus regulares efeitos.

Uma vez que o apelado já apresentou as contrarrazões ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens, conforme disposto no 

artigo 601 do Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 da 

CNGC/MT.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Vera/MT, 31 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126108 Nr: 2760-94.2018.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Gil Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2760-94.2018.811.0102

Código n°: 126108

Vistos, etc.

Sem maiores delongas, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, 

motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao substituto legal (art. 

145, § 1º, CPC, c/c arts. 3º e 97, CPP).

DETERMINO o envio dos autos ao substituto legal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 31 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124577 Nr: 2033-38.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE RODRIGUES DINIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2033-38.2018.811.0102

Código n. 124577

Vistos, etc.

Trata-se de Ação ajuizada sob o rito ordinário, por DAYANE RODRIGUES 

DINIZ DOS SANTOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, na qual pleiteia a concessão de salario 

maternidade a trabalhador rural.

Em respaldo, argumenta que em 22/04/2014, nasceu o filho Erick Diniz dos 

Santos, sendo que anteriormente ao nascimento do filho a autora 

desempenhava a atividade rural em regime de economia familiar.

 Aduz que requereu junta a autarquia demandada a concessão do 

beneficio em 06/12/2017, tendo seu pedido indeferido ante a ausência de 

comprovação da atividade rural no período de carência anterior ao 

nascimento.

 A inicial veio instruída com procuração e documentos (pág.09/44).

À ref. 04 foi determinada a emenda à inicial.

 À ref. 09, o requerente apresentou embargos de declaração, juntando o 

documento solicitado à ref. 10.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Inicialmente, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração 

oposto pela parte autora, uma vez que oposto contra despacho de mero 

expediente, sem conteúdo decisório, e contra o qual não cabe recurso.

No mais, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 
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Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que não 

estão demonstrados os pressupostos acima citados.

Nada obstante a parte autora tenha apresentado alguns documentos no 

intuito de caracterizar a prova material exigida para reconhecimento de 

seu direito, tais documentos, isoladamente considerados, não se mostram 

suficientes a tanto.

É certo que não se exige prova material correspondente a todo o período 

de carência (Súmula/TNU nº 14). Daí falar em início de prova material. Isso 

não significa, contudo, que a parte autora está dispensada de demonstrar, 

ainda que por outros meios probatórios, o labor rural naquele período em 

que ausente à prova material.

Na espécie, o conjunto probatório até então produzido não é suficiente 

para o deferimento da tutela almejada, pelo que se faz necessária a 

complementação probatória, bem como a oportunização do contraditório, a 

fim de caracterizar a atividade campesina no período correspondente à 

carência do benefício pleiteado, motivo pelo qual o indeferimento da 

medida de urgência é de rigor.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo 

Código de Processo Civil).

Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte autora.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

2. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 DE ABRIL DE 2019, ÀS 14 HORAS.

Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e julgamento 

justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de 

testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora pugnou pela realização de depoimento 

pessoal do representante legal do requerido, INTIME-SE o mesmo, 

pessoalmente, para comparecimento a solenidade ora designada.

Caso a autarquia requeira a realização de depoimento pessoal da parte 

autora, INTIME-A pessoalmente para comparecimento a solenidade ora 

designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015.

INTIME-SE. CITE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

EDITAL nº 3/2018/DF 

 

Torna público o RESULTADO FINAL dos classificados do II 

Processo Seletivo para Credenciamento de Profissionais nas áreas de Serviço Social e Psicologia e 

formação de cadastro de reserva desta Comarca de Barra do Garças, apreciando os recursos 

interpostos do resultado da classificação inicial, analisado pela Banca Examinadora do 

certame, conforme o disposto no Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014.  

 

CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 

Classificação Nome Pontuação  

 

1 MURIEL CRISTINA SOUZA SILVA 

 

TOTAL: 10,70 

2 TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO 

 

TOTAL: 7,50 

3 JOSIANE EMÍLIA DA SILVA 

 

TOTAL: 7,15 

4 ALESSANDRA MELISSA DA SILVA SOUZA TOTAL: 5,90 

 

5 LIGIA MARTINS BARBOSA GALEGO DIAS TOTAL: 4,75 

 

6 JORGINETH MARIA NOGUEIRA BATISTA DE 

HOLLANDA 

TOTAL: 4,60 

7 HEBER BATISTA DA SILVA 

 

TOTAL: 4,00 

8 VANUSA PEIXOTO DOS SANTOS 

 

TOTAL: 4,00 

9 AWÁRA MERI BARROS DIAS DA SILVA TOTAL: 4,00 

 

10 TELMA MORAES LIMA DE OLIVEIRA 

 

TOTAL: 3,75 

 

11 EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA 

 

TOTAL: 3,25 

12 MARIA ROSA FRANCA GOMES BEZERRA 

 

TOTAL: 3,25 

13 PATRICIA PEREIRA WEHREN 

 

TOTAL: 3,00 

14 ANA PAULA DA SILVA 

 

TOTAL: 2,75 

15 ELKA ROSA DE JESUS ESTEVES 

 

TOTAL: 2,50 

16 MARIA LAURINDA LEMES 

 

TOTAL: 2,00 

17 ANTONIO PEREIRA AROCA 

 

TOTAL: 1,50 

18 IRINEU GALEGO DIAS JUNIOR 

 

TOTAL: 1,50 
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19 ALAINE MARIA DE SOUSA 

 

TOTAL: 1,25 

 SIMONE APARECIDA PEDRO MARTINS NÃO PONTUOU 

 

 DIVINA MARIA DA SILVA ODA NÃO PONTUOU 

 

 EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA OLIVER NÃO PONTUOU 

 

 CLAUDIA CEQUINEL ROSA RIBEIRO DA 

SILVA 

NÃO PONTUOU 

 

 HELOISE GONÇALVES REZENDE DESCLASSIFICADA 

não apresentou o 

documento do item 

7.2.V, do edital 

1/2018/DF, de 

28.6.2018. 

 SARA CINTIA FERREIRA DA SILVA 

 

ELIMINADA 

restrição de 

participação no 

certame, conforme as 

regras do art. 2º, do 

Provimento 

nº6/2014/CM, de 

7.3.2014, previstas no 

enunciado do edital  

1/2018/DF, de 

28.6.2018. 

 KELE REGINA NOVATO SANTIAGO SANTANA 

 

ELIMINADA 

restrição de 

participação no 

certame, conforme as 

regras do art. 2º, do 

Provimento 

nº6/2014/CM, de 

7.3.2014, previstas no 

enunciado do edital 

n. 1/2018/DF, de 

28.6.2018. 

 DINOMAR DA SILVA CRUZ MOTA 

 

ELIMINADA 

restrição de 

participação no 

certame, conforme as 

regras do art. 2º, do 

Provimento 

nº6/2014/CM, de  

7.3.2014, previstas no 

enunciado do edital  

n. 1/2018/DF, de 

28.6.2018. 

 

CARGO DE PSICÓLOGO 

Classificação Nome Pontuação  

 

1 MARIA DE LOURDES SCARELLO 

 

TOTAL: 9,25 

2 ANDRESA GONZALES 

 

TOTAL: 7,00 

3 MARIA DE FÁTIMA MORAES 

 

TOTAL: 5,60 

4 KARINA ZOCCAL 

 

TOTAL: 2,50 

Disponibilizado - 06/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10372 Caderno de Anexos - Página 3 de 20



5 JACY CAROLINE ARRUDA DOS REIS SUAREZ 

 

TOTAL: 1,00 

 

6 DYUMDY ARAÚJO MAKISHI 

 

TOTAL: 0,25 

 STHFANNS SIQUEIRA CAMPOS 

 
NÃO PONTUOU 

 NELCIONE RODRIGUES DA SILVA NÃO PONTUOU 

 

 BÁRBARA BARBOSA DE SOUSA 

 

NÃO PONTUOU 

 

 BÁRBARA ABREU DIAS NÃO PONTUOU 

 

 ELIANE ROSA DE OLIVEIRA DESCLASSIFICADA 

não apresentou o 

documento 

do item 7.2, do edital 

1/2018/DF, de 28.6.2018. 
 DANIELLA DE ANDRADE SOUZA 

 

ELIMINADA 

restrição de participação 

no certame, conforme as 

regras do art. 2º, do 

Provimento 

nº6/2014/CM, de 

7.3.2014, previstas no 

enunciado do edital n. 

1/2018/DF, de 

28.6.2018. 
 RAPHAELA MENDES AGUIAR ALVES VALE 

 

ELIMINADA 

restrição de participação 

no certame, conforme as 

regras do art. 2º, do 

Provimento 

nº6/2014/CM, de 

7.3.2014, previstas no 

enunciado do edital n. 

1/2018/DF, de 

28.6.2018. 

 

DOS RECURSOS 

 

1) Houve interposição de recursos das candidatas Andressa Gonzalez, Heloise Gonçalves 

Rezende, Josiane Emília da Silva e Terça Umbelina da Costa Bispo Moreira; 

2) O recurso interposto pela candidata Andressa Gonzalez, foi negado e julgado 

improcedente; 

3) No tocante ao recurso impetrado pela candidata Heloise Gonçalves Rezende, também foi 

negado e julgado improcedente; 

4) O recurso da candidata Josiane Emília da Silva, foi provido parcialmente e retificada a 

pontuação da recorrente; 

5) Em referência ao recurso interposto pela candidata Terça Umbelina da Costa Bispo 

Moreira, houve deferimento parcial e foi retificada a pontuação; 

6) E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital. 

 

Barra do Garças, 31 de outubro de 2018. 

 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLÍDER 

 

EDITAL N.º 25/2018-CA 

A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro, em conformidade com o Edital N.º 

12/2018-CA, disponibilizado no DJE 10308, de 02/08/2018 e publicado em 03/08/2018, 

no uso de suas atribuições etc. 

 Torna público o GABARITO DEFINITIVO da prova referente ao Processo Seletivo 

para Credenciamento de Conciliador para a Comarca de Colider-MT, aplicada no dia 

21/10/2018, após o decurso do prazo para interposição de recursos: 

QUESTÕES 

 

01 D 02 D 03 C 04 E 05 D 

06 A 07 E 08 B 09 C 10 B 

11 A 12 D 13 E 14 B 15 E 

16 D 17 A 18 B 19 B 20 E 

21 D 22 D 23 B 24 C 25 D 

26 E 27 D 28 C 29 C 30 C 

31 D 32 D 33 E 34 B 35 A 

36 C 37 E 38 E 39 D 40 E 

41 E 42 A 43 A 44 C 45 A 

46 C 47 C 48 A 49 C 50 A 

As provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo.  

Colider/MT, 30 de outubro de 2018. 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE  

Juíza de Direito Diretora do Foro 
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EDITAL N.º 25/2018-CA 

 

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Colíder, no uso de suas atribuições e etc. 

Considerando o Edital nº 07/2016/GSCP de 27.06.2016, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônico nº 9805, em 29.06.2016 e c.c. Edital nº 011/2017-CA deste Juízo, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10105, em 12.07.2017, torna público o RESULTADO 

FINAL do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior (Direito) 

para o Fórum da Comarca de Colíder/MT: 

 

ENSINO MÉDIO: 

Classificação NOME Inscrição Pontuação 

1º Lucas Augusto Carvalho de Araújo 17 92,5 

2° Roberto Augusto Salgado Luchtenberg 65 90,0 

3º Gabriel Marquetto Batista 15 77,5 

4º Simone Sardeli da Silva 34 75,0 

5º Gabriel Paquer Silva 35 72,5 

6º Matheus Viana Vieira 55 72,5 

7º João Henrique Barres Teixeira de Resende 11 70,0 

8º Vinicius Manzolini Borro 30 70,0 

9º Ana Gabriela Avanci Barros 51 70,0 

10 Luismar Madruga de Oliveira 56 67,5 

11 Guilherme Felipe da Silva Sobrinho 42 62,5 

12 Kauan Vitor Gomes 02 60,0 

13 Ruan Guedes Ribeiro 47 60,0 

14 Danieli Scotti da Silva 24 60,0 

15 Miguel Batalia Pulcinelli 29 60,0 

16 Wallisson Lopes Moreira 03 55,0 

17 Allã Bruno Correia da Silva 23 55,0 

18 Nathalia Noquele de Oliveira 59 52,5 

19 Pamela Rodrigues do Nascimento 36 52,5 

20 Lorena Martineli da Silva 39 52,5 

21 André José Galadinovic Bachiega 60 50,0 

22 Rafaeli Semeler de Souza 25 50,0 

23 Vitória da Silva Santos 46 50,0 

24 Vitor Gabriel Pessoa Carvalho 66 50,0 

25 Melissa Dias da Silva 14 50,0 

26 Jessica Araújo Guedes Carrara 26 50,0 

Desclassificado Amanda de Souza Soder 05 0 

Disponibilizado - 06/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10372 Caderno de Anexos - Página 6 de 20



 

 

Desclassificado Amanda dos Santos de Accacio 27 42,5 

Desclassificado Amanda Gabriela Medeiros Carvalho 67 47,5 

Desclassificado Ana Caroliny Lima Gonçalves 50 47,5 

Desclassificado André Gustavo dos Santos Paz 16 0,00 

Desclassificado Anna Eduarda Verçosa Pironelli Francisco 52 42,5 

Desclassificado Camilly Melo Pereira 19 32,5 

Desclassificado Carla Bognar Martins 06 0,00 

Desclassificado Claudineia dos Santos Kopsel 38 47,5 

Desclassificado Daniel Pereira da Silva 31 40,0 

Desclassificado Danieli Aguiar da Silva 12 0,00 

Desclassificado Dyego Henrique Paiva Frutuoso 54 0,00 

Desclassificado Everson de Oliveira Schwingel  22 42,5 

Desclassificado Francieli Freitas Ferreira 10 0,00 

Desclassificado Gabrieli Mateus Panizon 49 0,00 

Desclassificado Isabelly Frigeri 57 30,0 

Desclassificado Jennifer Izabel Nunes de Paula Barbosa 20 0,00 

Desclassificado Jhemmerssom Martins Wakao 04 42,5 

Desclassificado Lucas Behmer Gonçalves 63 0,00 

Desclassificado Madai Vieira da Silva 09 0,00 

Desclassificado Marianny Brito da Silva 41 0,00 

Desclassificado Marsiele Regina da Silva Andrade 01 0,00 

Desclassificado Mateus Batista da Silva 08 0,00 

Desclassificado Moises Rodrigo Leite da Rosa 62 0,00 

Desclassificado Pablo Vinicius Nogueira 61 0,00 

Desclassificado Pedro Antônio Mariano 21 0,00 

Desclassificado Rafaela Bueno dos Santos 45 47,5 

Desclassificado Rodrigo da Silva Oliveira 13 0,00 

Desclassificado Thaiane Cristina Camargo de Matos 43 38,5 

Desclassificado Thaiza Rodrigues de Carvalho 33 20,0 

Desclassificado Vanessa Cristina Santos da Silva 44 37,5 

Desclassificado Vitória Kauane Miranda Fernandes 07 45,0 

Desclassificado Wellington Herminio Monguini Alves 32 42,5 
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ENSINO SUPERIOR (DIREITO): 

Classificação NOME Inscrição Pontuação 

1º Vilma Lima de Souza 25 77,5 

2º Nathaly Taynara dos Santos 10 72,5 

3º Helton Geraldo Romeiro 43 70,0 

4º Dhessika Nunes Gomes 23 67,5 

5º José Vitor Alves Machado 34 65,0 

6º Cristiane Ruzzene de Oliveira 08 62,5 

7º Fernando Viscki Gonçalves 05 62,5 

8º Keila Viviane Alves dos Santos 28 62,5 

9º Pedro Victor Zanutto 14 62,5 

10 Eduarda Rayny Almeida 38 60,0 

11 Jaqueline Cardoso Ferreira 11 60,0 

12 Laila Gaona Pinaffo 32 60,0 

13 Kerolyn Cris Miranda Ojeda 07 57,5 

14 Hellen Caroline Amaral 16 57,5 

15 Mariana Mareti Bonfim 13 55,0 

16 Marya Eduarda Marçal Borges 37 52,5 

17 Dayane Prado dos Santos 12 52,5 

18 Raiane Mirlei Micheletti 01 50,0 

19 Caio Henrique Cendon Calanca 39 50,0 

Desclassificado Ana Cláudia Ribeiro Florencio 02 0 

Desclassificado Anatielli Donato de Lima 03 0 

Desclassificado Beatriz Tondato Fischer 44 0 

Desclassificado Crislaine Inocencio Saraiva 30 37,5 

Desclassificado Emanuelly Beatriz de Oliveira Souza 33 0 

Desclassificado Francielly Thayse Aldaves Rocha 18 0 

Desclassificado Geovana Teodoro Nascimento 24 47,5 

Desclassificado Hyago Vinicius da Silva Cunha 17 0 

Desclassificado Jaqueline Dias Betorello 15 0 

Desclassificado Jhennyfer Karolyne Ferreira Lima 21 45,0 

Desclassificado Joice Carolina Neves da Silva 42 0 

Desclassificado Kawane Soares da Silva 26 0 

Desclassificado Lais Oliveira da Silva 06 47,5 

Desclassificado Lucas Forcato Cosme 41 0 
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Desclassificado Luiza Calderelli Bonin 19 0 

Desclassificado Marcos Antônio Souza Lemes 09 0 

Desclassificado Natalia Karolina Coelho Silva 36 0 

Desclassificado Paulo Ricardo Machado Maciel 31 0 

Desclassificado Paulo Ricardo Messias Alves 40 0 

Desclassificado Rebeca do Nascimento Gizoni 04 42,5 

Desclassificado Salvan Guedes do Vale 29 0 

Desclassificado Tyelly de Paula Alvim da Fonseca 27 0 

Desclassificado Vagner Candido de Oliveira 35 0 

 

Observações: 

 

1) O candidato que pretender interpor recurso, em relação ao Resultado Final deverá apresentá-lo nos dias 

8 e 9 de novembro de 2018, das 12:00 às 18:00h na Central de Administração do Fórum de Colíder; 

 

2) Para recorrer, o candidato deverá se utilizar de formulário a ser disponibilizado pela Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Colíder. 

 

3) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

 

4) Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-

se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018. 

 

 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 

Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 

 

5º PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA 

COMARCA DE POCONÉ-MT. 

 

 

EDITAL N.º 005/2018/DF 

 

A. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de Direito Presidente da Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, em razão da certidão de 

transcurso do prazo sem interposição de recurso em relação ao gabarito preliminar (ref. 20), 

TORNO-O EM DEFINIFITO, e, por conseguinte, torno público o RESULTADO PRELIMINAR 

DO PROCESSO SELETIVO DE ENSINO MÉDIO e SUPERIOR, da prova realizada no dia 21 

de outubro de 2018, em conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do 

Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8.813, em 

17.06.2012 e Edital nº 001/2018/DF de 19.07.2018, publicado no Diário da justiça 

Eletrônico n. 10.299 de 20.7.2018, deste Juízo. 

Nível Superior 

Nome Acertos Nota Situação 

Edmara Regina de Pinho 27 6,75 Classificada 

Daniel Taques Cortez 25 6,25 Classificado 

Igor Kenedy Correa de Souza 24 6,00 Classificado 

Lucas Martins do Carmo 22 5,50 Classificado 

Lorenna Magnes da Silva Santos 22 5,50 Classificada 

Sarah Inês de Paula Lima 21 5,25 Classificada 

Thyely Pusippe Leite Marques 20 5,00 Classificada 

Kaleby Martins Gomes de Oliveira 20 5,00 Classificado 

 

Nível Médio 

Nome Acertos Nota Situação 

Cristiano do Prado Silva 25 6,25 Classificado 

Ana Victória de Cassia Sales Rondon 24 6,00 Classificada 

Monyk Paola Penafor 23 5,70 Classificada 

Ana Vitória da Silva 22 5,50 Classificada 

Letícia Ferreira Carvalho 22 5,50 Classificada 

Maria Fernanda Gaiva Figueiredo 21 5,25 Classificada 

Bruno Emanuel da Silva Arruda 20 5,00 Classificado 

Disponibilizado - 06/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10372 Caderno de Anexos - Página 10 de 20



Observação: 

1. O candidato que pretender interpor recurso deverá apresentá-lo no prazo de 02 

(dois) dias úteis a contar da publicação do Edital;  

2. Para recorrer o candidato deverá protocolar as razões do recurso junto ao Fórum 

desta Comarca de Poconé/MT, sito Avenida Dom Aquino nº 372 – Centro; 

3. O recurso interposto fora do prazo não será reconhecido, sendo considerada, para 

tanto, a data da interposição no endereço acima indicado;  

4. Não será aceito recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 

além do previsto; 

5. O resultado preliminar poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 

provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial.  

6. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 

pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de 

terem recorrido; 

7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 

e/ou de gabarito oficial definitivo.  

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 

Poconé, Estado de Mato Grosso, em 31 de outubro 2018. Eu, ___________ (Aroldo 

Júnior) Gestor Administrativo, que o digitei e assino. 

 

 

Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito - Diretora do Foro 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 

 

EDITAL N.º01/2018/DF 

 

       A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Tapurah/MT, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no Provimento n.º 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13.03.2014, com as alterações ocorridas 

por meio do Provimento n.º 13/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT n.º 9.296, de 16.05.2014, e pelo Provimento n.º 3/2018, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 10.255, de 14.05.2018, torna 

público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade 

de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para 

atuar nas áreas de Assistência Social e Psicologia na Vara/Comarca de Tapurah. 

 

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

 

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 

 

a) divulgação do edital; 

b) inscrição dos interessados; 

c) análise da documentação e do currículo; 

d) divulgação dos interessados. 

 

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 6 a 30 de novembro de 2018, na 

Vara/Diretoria do Foro, nos termos do artigo 4º do Provimento 6/2014/CM.  

 

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

 

4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que 

trata o Provimento 6/2014/CM: 

 

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 

 

II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 

 

III. Não possuir antecedentes criminais; 
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IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho 

Regional na respectiva área profissional; 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá estar 

instruído com as seguintes peças: 

 

a) ficha cadastral - Anexo II; 

 

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno 

conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - 

Anexo III; 

 

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 

 

d) documentação indicada no subitem 5.2. 

 

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

 

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 

 

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior; 

 

V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 

 

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 

candidato; 

 

VII - atestado de sanidade física e mental; 

 

VIII - declaração de parentesco (Anexo IV); 

 

IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 

neste Provimento; 

 

X - duas fotografias 3x4 recentes. 

 

6. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO PROFISSIONAL 

 

6.1. A primeira etapa do processo de seleção dos candidatos inscritos será realizada por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Tapurah, 

sendo a nota composta da seguinte forma: 
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6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 

não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 

 

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 

cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 

 

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 

ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 

 

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 

graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 

 

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de 

ponto; 

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1(um) ponto; 

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que 

não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) 

de ponto; 

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de 

ponto. 

 

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 

pontos previstos. 

 

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 

se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  

 

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 

neste edital. 

 

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 

tiver: 

 

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/2003; 

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 

Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 

subitem 6.1.2; 

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 

deste Edital. 
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6.3. Os Interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 

condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores nesse sentido. 

 

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem as 

exigências deste edital e do Provimento n.º 6/2014/CM. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 

termos do Provimento 6/2014/CM. 

 

7.2. O prazo de validade do Processo Seletivo de que trata este edital terá validade de 02 

(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, que se dará 

automaticamente, contado o prazo da data de sua homologação. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 

especificadas pelo Provimento n.º 6/2014/CM,  disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014. 

 

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 

 

 

Tapurah, 30, de outubro de 2018. 

 

 

 

 

Melissa de Lima Araújo  

Juíza de Direito em Substituição Legal 
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ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE ________________________/MT. 

 

 

 

 

      (nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF 

n.º____________e RG n.º______________,residente e domiciliado 

_______________________________________________________________, vem 

requerer a sua inscrição para o credenciamento de 

_________________________________________________________ (indicar a 

especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para 

tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

      Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

                                          _______________, ___ de _____________de 2018.  

 

                                          _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilizado - 06/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10372 Caderno de Anexos - Página 16 de 20



 
 

ANEXO II 

FICHA CADASTRAL  

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 

DADOS PESSOAIS  

Nome: Data de Nascimento: 

 

RG: Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

 

Título de Eleitor: 

 

Zona: Seção: 

Estado Civil: Profissão: Registro no Conselho 

Regional: 

Nº: 

Registro na Previdência Social: PIS/PASEP: 

 

Filiação 

Pai: 

Mãe: 

Endereço Residencial: 

 

e-mail: 

 

Telefone Residencial Telefone Comercial 

 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

Nome da entidade que concluiu o curso superior 

 

Curso 

 

Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

                                                (nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF 

n.º________________e RG n.º________________, declaro que tomei conhecimento do 

inteiro teor do Edital n.º _____/2018/DF e do Provimento n.º 6/2014/CM, relativo ao 

processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 

Psicologia e Serviço Social para prestação de serviços no Fórum da Vara/Comarca 

de ________________________, e que concordo com as regras estabelecidas e que são 

verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 

________, ___ de ___________de 2018. 

 

 

_______________________________  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  

NOME DO CANDIDATO(A) : 

 

CPF: RG: CÔNJUGE: 

   

 

PAI: MÃE: 

  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU 

POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU 

SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO 

PODER JUDICIÁRIO?  

 (      ) SIM                                             (      ) NÃO  

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

    

    

    

    

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, 

CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

DATA ASSINATURA 
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PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE TAPURAH 

 

EDITAL N. 005/2018/DF 

 

  A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza De Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Tapurah, no uso de suas atribuições legais e, com 

fundamento na Lei Federal n.11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011 /PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o resultado final da prova do 

Processo Seletivo para contração de estagiários de nível superior para Tapurah, 

realizada no dia 21 de outubro de 2018, em conformidade com o Edital 

014/2014/GSCP, edital 01/2018/DF.  

 

1- RESULTADO FINAL- NÍVEL SUPERIOR – Estudantes de Direito 

Classificação  Nome do Candidato  Documento de 

Identificação 

Nota  

01 Gabriel Ortiz Michels    2036301-0 72,5 

02 José Augusto de Oliveira Dalla 

Costa   

2369592-7 70,0 

03 Pamela Karina da Rocha   2535823-5 67,5 

04 Natiele Camila Freitag Lunkes   2052595-1 60,0 

05 Jhonatan Ramos Medeiros  1263856-0 52,5 

06 Felipe Euclides Bender   2148247-0 52,5 

07 Antony R. Conci  de Barros  1546939-5 50,0 

 

 

2- RESULTADO FINAL – NÍVEL SUPERIOR – Estudante de 

Administração:  

Classificação Nome do Candidato  Documento de 

Identidade  

Not

a 

1 Victória Caroline A. dos Santos   2924876-0 60,0 

 

 

 

Tapurah, 30 de outubro de 2018. 

 

 

Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Substituição Legal  
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